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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))

(Medebeslissingsprocedure: 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),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie buitenlandse zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming (A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

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 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) De diversificatie van de gasroutes en -
bronnen voor de Gemeenschap is van 
cruciaal belang voor de verbetering van
de continuïteit van de energievoorziening 
van de Gemeenschap 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 Gemeenschap en in derde 
landen waaruit de Gemeenschap gas 
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opslagcapaciteit en in routes binnen en 
buiten de Gemeenschap, inclusief de bouw 
van faciliteiten voor vloeibaar aardgas 
(LNG).

betrekt, de investeringen in 
opslagcapaciteit en de diversificatie van
routes en voorzieningsbronnen binnen en 
buiten de gemeenschap, inclusief de bouw 
van faciliteiten voor vloeibaar aardgas 
(LNG). Om deze redenen is het 
noodzakelijk dat er maatregelen worden 
ingevoerd om de beoogde diversificatie op 
lange termijn te bevorderen.

Or. en

Amendement 2

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 infrastructuur die 
nodig is ter verwezenlijking van de voor 
2010 beoogde 
interconnectiecapaciteitsdoelstelling van 
minimaal 10% voor gas en elektriciteit, 
waarop ook in de conclusies van het 
voorzitterschap van maart 2007 is 
aangedrongen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 4

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 en die geen onredelijke en 
onevenredige belasting inhouden voor de 
aardgasondernemingen, inclusief nieuwe 
marktdeelnemers en kleine 
ondernemingen, noch voor de 
eindgebruikers.

Or. en

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 5

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 

(20) Het aspect voorzieningszekerheid bij 
de langetermijnplanning van investeringen 
in afdoende grensoverschrijdende 
capaciteit en andere infrastructuur, 
waardoor de capaciteit van het systeem 
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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. 

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 van 13 juli 2009
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas. 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 zijn 
vereist voor de vervulling van de in deze 
verordening gedefinieerde 
infrastructuurbehoeften en om op 
communautair niveau een 
risicobeoordeling te kunnen opmaken.

Or. en

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 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 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
verzoek tot instelling van een 
monitoringseenheid in te dienen om in 
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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.

crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen.

Or. en

Motivering

Onder normale omstandigheden wordt de coördinatie met de producerende landen uitgevoerd 
door ondernemingen, onder toezicht van de lidstaten. De bevoegdheid van de Commissie 
strekt zich alleen uit tot het grondgebied van de EU.  Met betrekking tot gasproducerende 
landen buiten de EU moet de Commissie een verzoek indienen tot instelling van een 
monitoringseenheid.

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 om een goede en 
continue functionering van de interne 
gasmarkt te waarborgen met behulp van 
een duidelijke omschrijving en toewijzing 
van verantwoordelijkheden en een goede 
coördinatie van de maatregelen op het 
niveau van de aardgasondernemingen, de 
lidstaten en de Gemeenschap, zowel 
preventieve acties als reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de doeleinden van deze verordening 
zijn de definities van 
Richtlijn 2009/xxx/EG (de "gasrichtlijn") 
en Verordening 2009/xxx/EG (de 
"agentschapsverordening") van toepassing.

Voor de doeleinden van deze verordening 
zijn de definities van Richtlijn 2009/73/EG
(de "gasrichtlijn"), Verordening (EG) nr. 
715/2009 (de “gasverordening”) en 
Verordening (EG) nr. 713/2009 (de 
"agentschapsverordening") van toepassing.

Or. en

Motivering

Ter wille van de homogeniteit en de duidelijkheid van de definities moet ook worden verwezen 
naar de gasverordening van het derde pakket voor de interne energiemarkt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Elke lidstaat wijst op doorzichtige 
voorwaarden een onafhankelijke 
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.

Or. en



PR\795949NL.doc 11/36 PE430.654v01-00

NL

Motivering

De geloofwaardigheid van de nationale bevoegde instantie en van alle maatregelen die zij 
voorstelt, staat of valt met de vraag of zij zelfstandig kan opereren zonder risico van politieke 
inmenging.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie coördineert de bevoegde 
instanties op Gemeenschapsniveau met 
behulp van de in artikel 10 vermelde Groep 
coördinatie gas, met name in het geval van 
een communautaire noodsituatie en voor 
de beoordeling van de in lid 2 bedoelde 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Aangezien de Groep coördinatie gas bij noodsituaties wordt ingeschakeld, moet deze ook 
worden betrokken bij de preventie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Maatregelen om de voorzieningszekerheid 

op lange termijn veilig te stellen
Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
een verslag in met voorstellen voor 
regelgevingsmaatregelen die kunnen 
worden getroffen om de geografische
gasvoorziening en de gasaanvoerroutes 
naar de EU op communautair niveau te 
diversifiëren.  Dit verslag dient met name 
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ook een evaluatie te omvatten van de rol 
van LNG-installaties.

Or. en

Motivering

Er moet worden gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een langetermijnstrategie om de 
continuïteit van de gasvoorziening op communautair niveau veilig te stellen.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 13

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 

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
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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.

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. De 
Groep coördinatie gas wordt van deze 
raadplegingen en van de resultaten 
daarvan in kennis gesteld. 

Or. en

Motivering

Versterking van de rol van de Groep coördinatie gas is van essentieel belang om crises 
effectief te kunnen bestrijden.

Amendement 14

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. In overleg met 
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.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas, het ACER en het ENTSO-G vervullen een zeer belangrijke rol bij 
de bepaling van de regionale samenwerkingsgebieden en moeten volledig bij dit proces 
worden betrokken. 
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aangezien er een definitie bestaat van communautaire noodsituaties, moet er ook worden 
voorzien in een Gemeenschapsplan. 

Amendement 16

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, regionaal c.q. 
Gemeenschapsniveau in te stellen 
preventieve actieplan omvat: 

Or. en
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Motivering

Aangezien er een definitie bestaat van communautaire noodsituaties, moet er ook worden 
voorzien in een Gemeenschapsplan.  Er moeten ook voorzieningen worden getroffen voor het 
geval er regionale plannen worden ontwikkeld.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een periode van drie jaar volstaat niet om binnen de termijnen voor de bouw van nieuwe 
infrastructuur te voldoen aan de in artikel 6, lid 1, gestelde norm.  Daarmee wordt namelijk 
voorbijgegaan aan de duur van de administratieve procedures, die resulteren in een 
tijdsbestek van vijf tot zes jaar voor de bouw van nieuwe gasinfrastructuur.

Amendement 18

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 

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
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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.

van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, voor zover de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van welke lidstaat dan ook vergroot. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. Wanneer er verderop in het 
transmissiesysteem extra investeringen 
nodig zijn, is lid 7 op die investeringen 
eveneens van toepassing. 

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de interconnecties geregeld 
worden geherevalueerd wanneer de 
omstandigheden veranderen, met name 
bij actualisering van de nationale 
preventieve actieplannen.

Or. en

Motivering

Een termijn van twee jaar voor het creëren van de permanente fysieke capaciteit om op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te kunnen vervoeren is alleen haalbaar wanneer het 
kleine aanpassingen in de infrastructuur betreft. Grotere aanpassingen zoals bijvoorbeeld de 
toevoeging van een compressie-eenheid zijn niet  verenigbaar met de te hanteren termijn voor 
de bouw van nieuwe infrastructuur.  Dit artikel moet ook ruimte laten voor investeringen die 
verderop in het transmissiesysteem nodig zijn. De laatste zin kan worden geschrapt.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moeten stimulansen worden gecreëerd ter bevordering van investeringen in infrastructuur 
met een toegevoegde waarde in termen van voorzieningscontinuïteit. Het ontbreekt in het 
Commissievoorstel aan specifieke bepalingen met betrekking tot de kostenproportionering in 
situaties waarin de investering in het belang is van een andere lidstaat of van meerdere 
andere lidstaten.
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Amendement 20

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 passende 
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. Na zestig dagen, of 
onder moeilijker omstandigheden dan die 
welke zijn omschreven in lid 1, spant de 
bevoegde instantie zich in om de 
gasvoorziening aan beschermde klanten zo 
goed en zo lang mogelijk in stand te 
houden

Or. en

Motivering

Het verordeningsvoorstel gaat uit van slechts één enkel scenario. Er moet ook rekening mee 
worden gehouden dat het uitgangsscenario zowel qua intensiteit als qua duur sterk kan 
variëren;  daarom moeten de bevoegde instanties over meer mogelijkheden beschikken om 
ook andere soorten crises te kunnen bestrijden, ook al zijn deze niet geheel onbeperkt.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 30.09.10; 6 maanden na de 
inwerkingtreding] maakt elke bevoegde 
instantie een volledige evaluatie van de 
risico's voor de gasvoorzieningszekerheid 
in haar lidstaat, en wel:

1. Uiterlijk [op 30.09.10; 6 maanden na de 
inwerkingtreding] maken de Commissie en 
elke bevoegde instantie een volledige 
evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid in 
respectievelijk de EU en haar lidstaat, en 
wel:

Or. en
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 23

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



PE430.654v01-00 20/36 PR\795949NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Er moet volstrekte duidelijkheid over bestaan dat niet op de marktwerking gebaseerde 
maatregelen alleen als laatste redmiddel mogen worden ingezet.

Amendement 24

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 lijst van vooraf besliste 
acties opgesteld om in het geval van een 
noodsituatie gas beschikbaar te stellen. 
Dergelijke acties zijn onder meer 
grensoverschrijdende overeenkomsten 
tussen lidstaten en/of 
aardgasondernemingen.

Or. en

Motivering

Volgens het Commissievoorstel zouden compensatiemechanismen alleen mogen worden 
toegepast ter berekening van de kosten van gas dat niet in het kader van een noodmaatregel 
aan klanten wordt geleverd. Commerciële overeenkomsten worden al op grond van artikel 12 
aan de bevoegde instantie voorgelegd, en deze hoeven dus ook niet apart op een “lijst” te 
worden vermeld.

Amendement 25

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 

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

Waarschuwing, die aangeeft dat er een 
gebeurtenis op til kan zijn welke de 
voorzieningsvoorwaarden kan 
verslechteren; op dit niveau kan de markt 
het probleem zonder tussenkomst van de 
bevoegde instantie oplossen.

Or. en

Amendement 26

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, 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 en de bevoegde instantie in 
het kader van het noodplan moet 
interveniëren.

Om de effecten van verstoringen in de 
voorziening – ook in een noodsituatie – te 
temperen moet de voorkeur worden 
gegeven aan (op nationaal, regionaal of 
communautair niveau in te zetten) 
marktgebaseerde instrumenten.

Or. en
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Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Aangezien gas in diverse lidstaten de voornaamste brandstof is voor de productie van warmte 
en elektriciteit, moet de voorziening van beschermde klanten met elektriciteit en 
stadsverwarming ook worden meegenomen bij de risico-evaluatie. Aldus moet worden 
voorkomen dat beschermde klanten in geval van een gascrisis met een black-out worden 
geconfronteerd.

Amendement 28

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.

Or. en

Motivering

De uit te voeren risico-evaluaties moeten om de twee jaar worden herhaald, en dus moeten de 
preventieve actieplannen ook worden geactualiseerd. Dit amendement strekt ertoe deze eis 
ook voor het noodplan te laten gelden. 
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer meer dan één bevoegde 
instantie overeenkomstig artikel 9, lid 6, 
een noodsituatie heeft uitgeroepen of 
wanneer de Gemeenschap volgens de 
ramingen van het ENTSO-G meer dan 
10% van haar dagelijkse gasinvoer uit 
derde landen verliest, kondigt de 
Commissie een communautaire 
noodsituatie af. Zij kan op verzoek van de 
bevoegde instantie ook een communautaire 
noodsituatie afkondigen voor specifieke 
geografische regio's die meer dan één 
lidstaat omvatten. .

Or. en

Motivering

Wanneer er zich een voorzieningscrisis voordoet, blijkt crisisbeheersing op 
nationaal/regionaal niveau vaak beter te functioneren. De gehanteerde drempels geven 
bovendien niet noodzakelijkerwijs duidelijk aan dat er zich op regionaal niveau al een crisis 
kan voordoen ook al is de gasaanvoer met minder dan 10% teruggelopen, in welk geval de 
Gemeenschap ook zou moeten interveniëren. 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Zodra zij een communautaire 
noodsituatie afkondigt, roept de Commissie 
de Groep coördinatie gas bijeen. Bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden 
houden de Commissie en de Groep 
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coördinatie gas rekening met:
(a) de maatregelen die de gasindustrie bij 
wijze van eerste reactie op de ernstige 
verstoring van de voorziening treft;
(b) de o.a. in het kader van de preventie-
en noodplannen door de lidstaten 
genomen maatregelen.

Or. en

Motivering

De bijeenroeping van de Groep coördinatie gas mag geen vrijblijvende keuze zijn. Het is de 
bedoeling dat de Commissie de coördinatiegroep in een communautaire noodsituatie 
bijeenroept om snel te kunnen optreden. 

Amendement 31

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 via de Groep 
coördinatie gas. Met name waarborgt de 
Commissie de uitwisseling van informatie 
en de samenhang en effectiviteit van de op 
lidstaat- en regionaal niveau ondernomen 
acties in relatie met het communautaire 
niveau, en coördineert zij de acties ten 
opzichte van derde landen. De Commissie 
brengt een crisismanagementsgroep bijeen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. De Commissie 
organiseert de taken en functies van de op 
te zetten crisismanagementgroep, met 
inachtneming van de prerogatieven van 
de Groep coördinatie gas.  De Commissie 
ziet erop toe dat de Groep coördinatie gas 
regelmatig wordt geïnformeerd over de 
werkzaamheden van de 
crisismanagementgroep.
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Or. en

Motivering

De bijeenroeping van de Groep coördinatie gas mag geen vrijblijvende keuze zijn. Het is de 
bedoeling dat de Commissie de coördinatiegroep in een communautaire noodsituatie 
bijeenroept om snel te kunnen optreden.  De crisismanagementgroep moet de Groep 
coördinatie gas regelmatig informeren.

Amendement 32

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 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, stelt de Commissie de bevoegde 
instantie of aardgasonderneming in kennis 
van de redenen waarom zij van mening is 
dat de bewuste instantie of onderneming 
haar actie moet aanpassen.

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, met 
volledige inachtneming van de 
commerciële implicaties voor 
aardgasondernemingen en waarin zij 
uitlegt welke compensatiemechanismen er 
voorhanden zijn. 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 

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 
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verzoek. acceptabel acht. In dat geval schikt de 
bevoegde instantie zich onverwijld naar dat 
verzoek.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie is te scherp geformuleerd en verplicht haar niet haar 
afwijzende reactie op de argumenten van de bevoegde instantie te motiveren. Ook de 
Commissie moet haar besluiten motiveren. 

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De bevoegde instantie of de 
aardgasondernemingen voeren geen 
maatregelen in die de aardgasstroom 
binnen de interne markt op enig moment 
beperken, met dien verstande dat zij 
niettemin hun wettelijke verplichtingen op 
het gebied van gezondheid, veiligheid en 
milieuzorg in acht moeten nemen.

Or. en

Motivering

Ondernemingen dienen aan tal van wettelijke voorwaarden op de bovenvermelde gebieden te 
voldoen. Eventuele nieuw bepalingen mogen daarmee niet in strijd zijn.

Amendement 34

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 

6. In het geval van een communautaire 
noodsituatie waken de lidstaten erover dat 
de grensoverschrijdende toegang tot 
opslagfaciliteiten op basis van de 
bestaande commerciële overeenkomsten 
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de gasstroom naar de betrokken markten 
op onnodige wijze beperken. 

gehandhaafd blijft en voeren zij geen 
wettelijke bepalingen in die de gasstroom 
naar de betrokken markten op onnodige 
wijze beperken.

Or. en

Motivering

Er moet nader worden gepreciseerd dat deze toegang wordt verleend op basis van 
commerciële overeenkomsten, zodat deze akkoorden worden gehandhaafd.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 
opgericht om de coördinatie van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid te 
vergemakkelijken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties, de nationale regelgevende 
instanties voor zover zij niet de bevoegde 
instanties zijn, het ACER, het ENTSO-G 
en representatieve organen van de 
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.

Or. en

Motivering

Om de tekst in overeenstemming te brengen met de rest van het Commissievoorstel.
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Amendement 36

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 plannen;

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas is een uitstekend forum waar de plannen kunnen worden herzien in 
het licht van de beste praktijken van andere lidstaten en om na te gaan of er inconsistenties op 
EU-niveau uit kunnen worden verwijderd.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Groep coördinatie gas assisteert 
bij de definitie van de regio's waar 
efficiëntere maatregelen ter waarborging 
van de gasvoorziening kunnen worden 
toegepast. 
Hij houdt daarbij rekening met: 
(a) de resultaten van de risicobeoordeling; 
(b) de locatie van bestaande en geplande 
infrastructuurvoorzieningen en 
aanvoerroutes;
(c) de bestaande of tussen de lidstaten 
ontwikkelde solidariteitsmechanismen.
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.

Or. en
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Motivering

Dit strookt met een van de vorige amendementen betreffende de definitie van regio’s ten 
behoeve van de regionale planning.  

Amendement 38

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 miljoen m³ 
per uur) in alle grensoverschrijdende 
entry- en exitpunten, alsook in alle punten 
die een productiefaciliteit verbinden met 
een netwerk, opslagfaciliteit, LNG-
faciliteit;

Or. en

Motivering

De uurlijkse gasstromen moeten worden uitgedrukt in eenheden per uur en niet per dag.

Amendement 39

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 door de 
aardgasondernemingen van hun 
respectieve lidstaten met leveranciers uit 
derde landen gesloten contracten:

Or. en

Motivering

Om in noodsituaties adequate maatregelen te kunnen treffen, dienen alle bevoegde instanties 
– zowel nationale als communautaire – over de nodige gegevens te beschikken. Met 
commercieel gevoelige informatie moet uiterst omzichtig worden omgesprongen, aangezien 
eventueel uitgelekte gegevens voor gasondernemingen ernstige problemen kunnen 
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teweegbrengen, zowel binnen als buiten de Unie.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de flexibiliteit van de gecontracteerde 
volumes, inclusief bepalingen met 
betrekking tot de take-or-pay-
verplichtingen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Om in noodsituaties adequate maatregelen te kunnen treffen, dienen alle bevoegde instanties 
– zowel nationale als communautaire – over de nodige gegevens te beschikken. Met 
commercieel gevoelige informatie moet uiterst omzichtig worden omgesprongen, aangezien 
eventueel uitgelekte gegevens voor gasondernemingen ernstige problemen kunnen 
teweegbrengen, zowel binnen als buiten de Unie.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Mogelijkheid tot brandstofswitching –
alternatieve back-up-brandstoffen in 
industriële bedrijven en 
elektriciteitscentrales (in dat geval mogen 
bijkomende broekasgasemissies als gevolg 
van gedwongen brandstofswitching niet 
onder het emissiehandelssysteem vallen)

Or. en

Motivering

Gedwongen brandstofswitching waarbij voor generatoren energiebronnen moeten worden 
gebruikt die hogere broeikasgasemissies tot gevolg hebben mag niet onder het 
emissiehandelssysteem vallen.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lijst 2 "Vraagzijde" – stip 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Opvoeren van de efficiëntie Schrappen

Or. en

Motivering

Energie-efficiëntie moet worden gezien als een beleidsdoelstelling op lange termijn en niet als 
een directe respons op een crisissituatie.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lijst 2 "Vraagzijde" – stip 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Intensiever gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen

- Intensiever gebruik van met andere 
energiebronnen dan gas opgewekte 
elektriciteit

Or. en

Motivering

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden gezien als een 
beleidsdoelstelling op lange termijn en niet als een directe respons op een crisissituatie.
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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 

                                               
1 COM(2007)0001.
2 Beschikking 1364/2006, PB L 262 van 22.09.2006, blz. 1-23. 
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 14.08.2009, blz. 36.
5 EP-resolutie van 3 februari 2009 over de tweede strategische toetsing van het energiebeleid (2008/2239(INI)), 
T6-038/2009
EP-resolutie van 17 september 2009 over externe aspecten van de energiezekerheid, T7-0021/2009.
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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 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 
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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 
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.
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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.

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 
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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 meer tijd nodig zullen hebben om dit belangrijke aspect van de 
verordening nader tot in detail te onderzoeken.


