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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn heeft tot doel de 
resterende obstakels voor de voltooiing van 
de interne markt voor aardgas, die het 
gevolg zijn van de niet-toepassing van de 
marktregels van de Unie op 
gaspijpleidingen van en naar derde landen, 
op te heffen. Door de bij deze richtlijn 
ingevoerde wijzigingen wordt ervoor 
gezorgd dat de regels die gelden voor 
gastransmissiepijpleidingen tussen twee of 
meer lidstaten, binnen de Unie ook gelden 
voor pijpleidingen van en naar derde 
landen. Dit zorgt voor de samenhang van 
het rechtskader binnen de Unie, terwijl 
concurrentiedistorsies in de interne 
energiemarkt van de Unie worden 
voorkomen. Dit zal marktdeelnemers ook 
meer transparantie en rechtszekerheid 
bieden over de toepasselijke wettelijke 
regeling, in het bijzonder investeerders in 
de gasinfrastructuur en netgebruikers.

(3) Deze richtlijn heeft tot doel de 
resterende obstakels voor de voltooiing van 
de interne markt voor aardgas, die het 
gevolg zijn van de niet-toepassing van de 
marktregels van de Unie op 
gaspijpleidingen van en naar derde landen, 
op te heffen. Door de bij deze richtlijn 
ingevoerde wijzigingen wordt ervoor 
gezorgd dat de regels die gelden voor 
gastransmissiepijpleidingen tussen twee of 
meer lidstaten, binnen de Unie ook gelden 
voor pijpleidingen van en naar derde 
landen die aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de interne markt voor aardgas van de 
Unie. Dit zorgt voor de samenhang van het 
rechtskader binnen de Unie en biedt ruimte 
voor de noodzakelijke reflectie over de 
strategische belangen van de lidstaten en 
de algemene voorzieningszekerheid en 
energie-onafhankelijkheid van de Unie, 
terwijl concurrentiedistorsies in de interne 
energiemarkt van de Unie worden 
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voorkomen. Dit zal marktdeelnemers ook 
meer transparantie en rechtszekerheid 
bieden over de toepasselijke wettelijke 
regeling, in het bijzonder investeerders in 
de gasinfrastructuur en netgebruikers.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om rekening te houden met de 
specifieke regels van de Unie die van 
toepassing zijn op gaspijpleidingen van en 
naar derde landen, moeten de lidstaten de 
mogelijkheid hebben om afwijkingen van 
sommige bepalingen van Richtlijn 
2009/73/EG toe te staan voor pijpleidingen 
die op de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn reeds voltooid zijn. De datum 
voor de toepassing van andere 
ontvlechtingsmodellen dan ontvlechting 
van de eigendom moet worden aangepast 
voor gaspijpleidingen van en naar derde 
landen.

(4) Om de energie-unie te voltooien en 
de regels daarvan te laten gelden voor 
gaspijpleidingen van en naar derde landen, 
in volledige overeenstemming met de 
wetgeving van de Unie, moeten de 
lidstaten uitsluitend na aanbeveling van 
de Commissie, met name met betrekking 
tot de mededinging op en de werking en 
doeltreffendheid van de interne 
energiemarkt, de voorzieningszekerheid 
en de diversificatie van energiebronnen 
en leveranciers, de mogelijkheid hebben 
om afwijkingen van sommige bepalingen 
van Richtlijn 2009/73/EG toe te staan voor 
pijpleidingen die op de datum van 
goedkeuring van dit voorstel reeds 
voltooid waren. De datum voor de 
toepassing van andere 
ontvlechtingsmodellen dan ontvlechting 
van de eigendom moet worden aangepast 
voor gaspijpleidingen van en naar derde 
landen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De toepasselijkheid van Richtlijn 
2009/73/EG voor gaspijpleidingen van en 
naar derde landen blijft beperkt tot de 
territoriale grenzen van het rechtsgebied 

(5) De toepasselijkheid van Richtlijn 
2009/73/EG voor gaspijpleidingen van en 
naar derde landen blijft beperkt tot de 
territoriale grenzen van het rechtsgebied 
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van de Unie. Wat betreft de 
offshorepijpleidingen, moet zij in de 
territoriale wateren en de exclusieve 
economische zones van de lidstaten van 
toepassing zijn.

van de Unie. Wat betreft de 
offshorepijpleidingen, moet zij in de 
territoriale wateren en de exclusieve 
economische zones van de lidstaten van 
toepassing zijn, in overeenstemming met 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (Unclos).

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De lidstaten moeten concrete 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
een breder gebruik van biogas en uit 
biomassa verkregen gas, groene waterstof 
en synthetisch methaan uit hernieuwbare 
energie, waarvan de producenten zonder 
discriminatie toegang tot het gasnet 
moeten krijgen, mits die toegang 
permanent verenigbaar is met de 
relevante technische voorschriften en 
veiligheidsnormen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De lidstaten moeten 
waarborgen dat, rekening houdend met de 
nodige kwaliteitsvoorschriften, biogas 
en/of gas uit biomassa, groene waterstof 
en synthetisch methaan uit hernieuwbare 
energie en andere soorten gas een niet-
discriminerende toegang tot het gasnet 
krijgen, op voorwaarde dat deze toegang 
permanent verenigbaar is met de 
desbetreffende technische regels en 
veiligheidsnormen. Deze regels en 
normen moeten het technisch mogelijk en 
veilig maken dat deze gassen worden 
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ingevoerd in en getransporteerd via het 
aardgasnet, en moeten ook rekening 
houden met de chemische kenmerken van 
deze gassen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 1 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(-1) Artikel 1, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. De bij deze richtlijn vastgestelde 
voorschriften voor aardgas, waartoe ook 
LNG behoort, zijn tevens op niet-
discriminerende wijze van toepassing op 
biogas en uit biomassa verkregen gas, voor 
zover het technisch mogelijk en veilig is 
dergelijke gassen te injecteren in en te 
transporteren via het aardgassysteem.

"2. De bij deze richtlijn vastgestelde 
voorschriften voor aardgas, waartoe ook 
LNG behoort, zijn tevens op niet-
discriminerende wijze van toepassing op 
biogas en uit biomassa verkregen gas, 
groene waterstof en synthetisch methaan 
uit hernieuwbare energie en andere 
soorten gas, voor zover het technisch 
mogelijk en veilig is dergelijke gassen te 
injecteren in en te transporteren via het 
aardgassysteem."

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:nl:PDF)

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Aan artikel 1 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 bis. Wat betreft de 
gasinfrastructuur die een lidstaat verbindt 
met een derde land, is deze richtlijn van 
toepassing binnen de territoriale grenzen 
van het rechtsgebied van de Unie. Wat 
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betreft de offshorepijpleidingen, is deze 
richtlijn van toepassing in de territoriale 
wateren en de exclusieve economische 
zones van de lidstaten."

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 2 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) "interconnector": transmissieleiding 
die een grens tussen lidstaten of tussen 
lidstaten en derde landen overschrijdt of 
overspant, tot aan de grens van het 
rechtsgebied van de Unie;

(17) "gasinterconnector": 
transmissieleiding, met inbegrip van de 
fysieke entrypunten uit en exitpunten 
naar een derde land, die een grens tussen 
lidstaten of tussen lidstaten en derde landen 
overschrijdt of overspant, tot aan de grens 
van het rechtsgebied van de Unie, met 
inbegrip van de territoriale wateren en de 
exclusieve economische zones van de 
lidstaten;

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 9 – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Aan lid 8 wordt de volgende zin 
toegevoegd:  
"De Commissie wordt onverwijld in 
kennis gesteld van elk besluit dat 
genomen werd overeenkomstig de tweede 
alinea, letter b), van dit lid, samen met 
alle relevante informatie."

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
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Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 9 – lid 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt onverwijld in kennis 
gesteld van elk besluit dat genomen werd 
overeenkomstig de tweede alinea, letter b), 
van dit lid, samen met alle relevante 
informatie.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 34 – lid 4 – zin 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Aan artikel 34, lid 4, wordt de 
volgende vierde zin toegevoegd: 
"Wanneer de derde landen waarmee 
overleg moet worden gepleegd, niet op het 
overleg ingaan, mogen de betrokken 
lidstaten het vereiste besluit nemen."

[De referentie naar het wijzigingsbesluit in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis 
(nieuw)") stemt overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)" van het 

Commissievoorstel. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het 
Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt twee keer voor), in alle taalversies 

behalve Hongaars.] 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 36 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

-a) Lid 1 wordt vervangen door:
1. Grote nieuwe 
gasinfrastructuurprojecten, dat wil zeggen 
interconnectoren, LNG- en 
opslaginstallaties, kunnen op verzoek voor 

"1. Grote nieuwe 
gasinfrastructuurprojecten, dat wil zeggen 
gasinterconnectoren, LNG- en 
opslaginstallaties die na 1 januari 2019 
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een vastgestelde periode worden ontheven 
van het bepaalde in de artikelen 9, 32, 33 
en 34, en artikel 41, leden 6, 8 en 10, mits 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

met hun commerciële activiteiten starten, 
kunnen op verzoek voor een vastgestelde 
periode van maximum 5 jaar worden 
ontheven van het bepaalde in de artikelen 
9, 32, 33 en 34, en artikel 41, leden 6, 8 en 
10, mits aan de volgende cumulatieve 
voorwaarden wordt voldaan:

a) de investering versterkt de 
mededinging bij de levering van gas en 
versterkt de leverings- en 
voorzieningszekerheid;

a) de investering versterkt de 
mededinging bij de levering van gas en 
versterkt de leverings- en 
voorzieningszekerheid;

b) het investeringsrisico is zo groot dat 
de investering niet wordt gedaan als er 
geen ontheffing wordt verleend;

b) het investeringsrisico is zo groot dat 
de investering niet wordt gedaan als er 
geen ontheffing wordt verleend;

c) de infrastructuur is eigendom van een 
natuurlijke of rechtspersoon die op zijn 
minst qua rechtsvorm gescheiden is van de 
systeembeheerders in wier systemen die 
infrastructuur wordt gebouwd;

c) de infrastructuur is eigendom van een 
natuurlijke of rechtspersoon die op zijn 
minst qua rechtsvorm gescheiden is van de 
systeembeheerders in wier systemen die 
infrastructuur wordt gebouwd;

d) er worden tarieven in rekening 
gebracht bij de gebruikers van die 
infrastructuur; en

d) er worden tarieven in rekening 
gebracht bij de gebruikers van die 
infrastructuur; en

e) de ontheffing gaat niet ten koste van 
de mededinging of de efficiënte werking 
van de interne markt voor aardgas, en is 
niet nadelig voor de efficiënte werking van 
het gereguleerde systeem waaraan die 
infrastructuur is gekoppeld.

e) de ontheffing gaat niet ten koste van 
de mededinging op de relevante markten 
waarop de investering waarschijnlijk een 
effect zal hebben, de efficiënte werking 
van de interne markt voor aardgas van de 
Unie, de efficiënte werking van het 
betrokken gereguleerde systeem of de 
diversificatie en de 
aardgasvoorzieningszekerheid van en -
levering in de Unie of een lidstaat."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[De referentie naar het wijzigingsbesluit in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a 
(nieuw)") stemt overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter -a (nieuw)" van het 

Commissievoorstel. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het 
Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt twee keer voor), in alle taalversies 

behalve Hongaars.] 
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 36 – lid 3 – zin 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de betrokken infrastructuur onder 
het rechtsgebied van een lidstaat en één of 
meer derde landen valt, raadpleegt de 
nationale regulerende instantie de 
betrokken autoriteiten van de derde 
landen alvorens een besluit te nemen.

Alvorens het besluit te nemen, raadpleegt 
de nationale regulerende instantie:

a) de nationale regulerende instanties 
van de lidstaten waarvan de markten 
waarschijnlijk een effect zullen 
ondervinden van de nieuwe 
infrastructuur; en
b) de betrokken autoriteiten van de 
derde landen, wanneer de betrokken 
infrastructuur onder het rechtsgebied van 
een lidstaat en één of meer derde landen 
valt.
Wanneer de autoriteiten van derde landen 
waarmee overleg moet worden gepleegd, 
niet binnen drie maanden op het overleg 
ingaan, mag de betrokken nationale 
regulerende instantie het vereiste besluit 
nemen. 

[De referentie naar het wijzigingsbesluit in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – 
letter a") stemt overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a" van het 

Commissievoorstel. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het 
Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt twee keer voor), in alle taalversies 

behalve Hongaars.] 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 36 – lid 4 – alinea 2 – zin 2



PE637.674/ 9

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de betrokken infrastructuur ook 
onder het rechtsgebied van één of meer 
derde landen valt, plegen de nationale 
regelgevende instanties van de lidstaten 
overleg met de bevoegde autoriteiten van 
de derde landen alvorens een besluit te 
nemen, om ervoor te zorgen dat de 
bepalingen van deze richtlijn met 
betrekking tot de betrokken infrastructuur 
consequent worden toegepast tot aan de 
grens van het rechtsgebied van de Unie.

Wanneer de betrokken infrastructuur ook 
onder het rechtsgebied van één of meer 
derde landen valt, plegen de nationale 
regelgevende instanties van de lidstaten 
overleg met de bevoegde autoriteiten van 
de derde landen alvorens een besluit te 
nemen, om ervoor te zorgen dat de 
bepalingen van deze richtlijn met 
betrekking tot de betrokken infrastructuur 
consequent worden toegepast tot aan de 
grens van het rechtsgebied van de Unie. 
Dergelijke besluiten worden onverwijld 
ter kennis van de Commissie gebracht, 
samen met alle relevante informatie.
Wanneer de autoriteiten van derde landen 
waarmee overleg moet worden gepleegd, 
niet binnen drie maanden op het overleg 
ingaan, mag de betrokken nationale 
regulerende instantie het vereiste besluit 
nemen.

[De referentie naar het wijzigingsbesluit in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – 
letter b") stemt overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b" van het 

Commissievoorstel. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het 
Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt twee keer voor), in alle taalversies 

behalve Hongaars.] 

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 36 – lid 6 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

b bis)Lid 6, tweede alinea, wordt 
vervangen door:

Bij de besluitvorming over de ontheffing 
wordt per geval nagegaan of er 
voorwaarden gesteld moeten worden met 
betrekking tot de duur van de ontheffing en 
de niet-discriminerende toegang tot de 

"Bij de besluitvorming over de ontheffing 
wordt per geval nagegaan of er 
voorwaarden gesteld moeten worden met 
betrekking tot de duur van de ontheffing en 
de niet-discriminerende toegang tot de 
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infrastructuur. Bij de vaststelling van deze 
voorwaarden wordt met name rekening 
gehouden met de aan te leggen extra 
capaciteit of de wijziging van de bestaande 
capaciteit, de looptijd van het project en de 
nationale omstandigheden.

infrastructuur. Bij de vaststelling van deze 
voorwaarden wordt met name rekening 
gehouden met de aan te leggen extra 
capaciteit of de wijziging van de bestaande 
capaciteit, de looptijd van het project en de 
nationale omstandigheden, alsook met de 
diversificatie en de 
aardgasvoorzieningszekerheid van en -
levering in de Unie of een lidstaat."

[De referentie naar het wijzigingsbesluit in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 
bis (nieuw)") stemt overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b bis (nieuw)" van het 

Commissievoorstel. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het 
Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt twee keer voor), in alle taalversies 

behalve Hongaars.] 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 36 – lid 9 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

b ter) Lid 9, eerste alinea, wordt 
vervangen door:

Binnen twee maanden na ontvangst van 
een kennisgeving kan de Commissie een 
besluit nemen waarbij zij de kennisgevende 
instanties verzoekt het besluit tot verlening 
van een ontheffing te wijzigen of in te 
trekken. Deze termijn vangt aan op de dag 
volgende op die van de ontvangst van de 
kennisgeving. Die termijn van twee 
maanden kan met twee extra maanden 
worden verlengd indien de Commissie om 
aanvullende informatie verzoekt. Deze 
termijn vangt aan op de dag volgende op 
die van de ontvangst van de volledige 
informatie. De termijn van twee maanden 
kan ook worden verlengd wanneer zowel 
de Commissie als de betrokken regulerende 
instantie daarmee instemt.

"Binnen twee maanden na ontvangst van 
een kennisgeving kan de Commissie een 
besluit nemen waarbij zij de kennisgevende 
instanties verzoekt het besluit tot verlening 
van een ontheffing te wijzigen of in te 
trekken. Wanneer de Commissie een 
dergelijk besluit neemt ten aanzien van 
nieuwe gasinfrastructuur van en naar een 
derde land, houdt zij rekening met 
eventuele beperkende maatregelen, zoals 
economische sancties, die de Unie aan dat 
derde land heeft opgelegd. De termijn van 
twee maanden kan met twee extra maanden 
worden verlengd indien de Commissie om 
aanvullende informatie verzoekt. Deze 
termijn vangt aan op de dag volgende op 
die van de ontvangst van de volledige 
informatie. De termijn van twee maanden 
kan ook worden verlengd wanneer zowel 
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de Commissie als de betrokken regulerende 
instantie daarmee instemt."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[De referentie naar het wijzigingsbesluit in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 
ter (nieuw)") stemt overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b ter (nieuw)" van het 

Commissievoorstel. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het 
Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt twee keer voor), in alle taalversies 

behalve Hongaars.] 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 41 – lid 8

Bestaande tekst Amendement

(6 bis) In artikel 41 wordt lid 8 
vervangen door:

8. Bij de vaststelling of goedkeuring 
van de tarieven of methoden en de 
balanceringsdiensten zorgen de 
regulerende instanties ervoor dat de 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders passende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie en de 
leverings- en voorzieningszekerheid te 
versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

"8. Bij de vaststelling of goedkeuring 
van de tarieven of methoden en de 
balanceringsdiensten zorgen de 
regulerende instanties ervoor dat de 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders passende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie en de 
leverings- en voorzieningszekerheid te 
versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen. 
Wat betreft de infrastructuur die een 
lidstaat verbindt met een derde land 
tussen de grens van het rechtsgebied van 
de Unie en het eerste interconnectiepunt 
met het netwerk van de Unie, moet bij de 
vaststelling van de tarieven of methoden 
rekening worden gehouden met alle 
kosten van het project."

De referentie naar het wijzigingsvoorstel in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis 
(nieuw)") stemt overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)" van het 
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Commissievoorstel. Deze discrepantie is te wijten aan een foute nummering in het 
Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt twee keer voor), in alle taalversies 

behalve Hongaars.] 

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 42 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Regulerende instanties plegen 
overleg en werken samen met de betrokken 
autoriteiten van derde landen wat de 
werking van de gaspijpleidingen van en 
naar derde landen betreft, om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van deze richtlijn 
met betrekking tot de betrokken 
infrastructuur consequent worden toegepast 
tot aan de grens van het rechtsgebied van 
de Unie.

6. Regulerende instanties plegen 
overleg en werken samen met de betrokken 
autoriteiten van derde landen wat de 
werking van de gaspijpleidingen van en 
naar derde landen betreft, om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van deze richtlijn 
met betrekking tot de betrokken 
infrastructuur consequent worden toegepast 
tot aan de grens van het rechtsgebied van 
de Unie.

Wanneer de autoriteiten van derde landen 
waarmee overleg moet worden gepleegd, 
niet binnen drie maanden op het overleg 
ingaan, mag de betrokken nationale 
regulerende instantie het vereiste besluit 
nemen.

[De referentie naar het wijzigingsbesluit in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 7") stemt 
overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 6" van het Commissievoorstel. Deze discrepantie is 
te wijten aan een foute nummering in het Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt 

twee keer voor), in alle taalversies behalve Hongaars.] 

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 49 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de gaspijpleidingen van 
en naar derde landen die vóór [PO: datum 

Met betrekking tot de gaspijpleidingen van 
en naar derde landen die vóór [PO: datum 
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van goedkeuring van deze richtlijn] zijn 
voltooid, mogen de lidstaten afwijken van 
de artikelen 9, 10, 11 en 32 en van 
artikel 41, leden 6, 8 en 10, voor de 
gedeelten van die pijpleidingen tussen de 
grens van het rechtsgebied van de Unie en 
het eerste interconnectiepunt, op 
voorwaarde dat de afwijking niet ten koste 
gaat van de mededinging op of de 
efficiënte werking van de interne markt 
voor aardgas in de Unie of van de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie.

van goedkeuring van dit voorstel] zijn 
voltooid, mogen de lidstaten, na 
aanbeveling van de Commissie, tijdelijk 
afwijken van de artikelen 9, 10, 11 en 32 
en van artikel 41, leden 6, 8 en 10, voor de 
gedeelten van die pijpleidingen tussen de 
grens van het rechtsgebied van de Unie en 
het eerste interconnectiepunt, op 
voorwaarde dat de afwijking niet ten koste 
gaat van de mededinging op of de 
efficiënte werking van de interne markt 
voor aardgas in de Unie of van de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie. 
De Commissie, de Groep coördinatie gas 
en het Agentschap worden onverwijld van 
een dergelijke ontwerpafwijking in kennis 
gesteld, samen met alle relevante 
informatie en een gedetailleerde analyse 
van het effect van de afwijking en de 
gaspijpleiding op de interne markt voor 
aardgas en de voorzieningszekerheid in de 
Unie. Binnen drie maanden na de datum 
van ontvangst van een dergelijke 
kennisgeving doet de Commissie een 
aanbeveling over de vraag of de afwijking 
in overeenstemming is met de geldende 
voorschriften inzake mededinging, de 
doeltreffende werking van de markt en de 
voorzieningszekerheid in de Unie, alsook 
met de relevante beginselen en 
hoofddoelstellingen van het energiebeleid 
van de Unie, inclusief die van de energie-
unie. In bijzonder complexe gevallen mag 
de Commissie de in dit lid bedoelde 
termijn met drie extra maanden 
verlengen. De Groep coördinatie gas en 
het Agentschap kunnen de Commissie 
hun opmerkingen voorleggen over de 
vraag of de ontwerpafwijking in 
overeenstemming is met de in dit artikel 
neergelegde beginselen. De Commissie 
maakt de aanbeveling onverwijld 
openbaar. De betrokken lidstaat houdt ten 
volle rekening met de aanbeveling van de 
Commissie. Indien de betrokken lidstaat 
afwijkt van de aanbeveling van de 
Commissie, moet de lidstaat dit afdoende 
motiveren op basis van betrouwbare data 
en objectieve criteria, en deze motivering 



PE637.674/ 14

NL

openbaar maken. In geen geval wordt een 
afwijking toegestaan vóór de Commissie 
haar aanbeveling heeft uitgebracht of 
vóór de termijn voor het uitbrengen van 
de aanbeveling is verstreken.

[De referentie naar het wijzigingsbesluit in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 8") stemt 
overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 7" van het Commissievoorstel. Deze discrepantie is 
te wijten aan een foute nummering in het Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt 

twee keer voor), in alle taalversies behalve Hongaars.] 

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 49 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwijking is in de tijd beperkt; er 
kunnen voorwaarden aan worden 
verbonden die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de hierboven 
vermelde eisen.

De afwijking is in de tijd beperkt; er 
worden voorwaarden aan verbonden die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
hierboven vermelde eisen.

[De referentie naar het wijzigingsbesluit in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 8") stemt 
overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 7" van het Commissievoorstel. Deze discrepantie is 
te wijten aan een foute nummering in het Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt 

twee keer voor), in alle taalversies behalve Hongaars.] 

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 49 – lid 9 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de betrokken pijpleiding in het 
rechtsgebied van meer dan één lidstaat ligt, 
besluit de lidstaat in het rechtsgebied 
waarvan het eerste interconnectiepunt ligt 

Wanneer de betrokken pijpleiding in het 
rechtsgebied van meer dan één lidstaat ligt, 
besluit de lidstaat in het rechtsgebied 
waarvan het eerste fysieke exitpunt van de 
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over een afwijking voor de pijpleiding. interconnector ligt over een afwijking voor 
de pijpleiding. Vóór een dergelijke 
afwijking wordt verleend, pleegt de 
lidstaat in het rechtsgebied waarvan het 
eerste interconnectiepunt ligt overleg met 
de lidstaten waarmee de infrastructuur 
van deze lidstaat is verbonden, waarbij die 
lidstaten toegang krijgen tot alle relevante 
informatie, en houdt deze lidstaat 
rekening met het advies van die lidstaten.

[De referentie naar het wijzigingsbesluit in het kopje ("Artikel 1 – alinea 1 – punt 8") stemt 
overeen met "Artikel 1 – alinea 1 – punt 7" van het Commissievoorstel. Deze discrepantie is 
te wijten aan een foute nummering in het Commissievoorstel (Artikel 1, alinea 1, punt 3 komt 

twee keer voor), in alle taalversies behalve Hongaars.] 

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk [PO: één jaar na 
inwerkingtreding] aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk [PO: drie maanden na 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn] aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee.


