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Algemene beoordeling van het voorstel

- Het doel van dit voorstel is Europese middelen in te voeren om de samenwerking binnen de 
interne markt te bevorderen en de werking ervan te verbeteren door de coördinatie van de 
transmissiesysteembeheerders en de harmonisatie van de regels voor 
opslagsysteembeheerders. Met het voorstel wordt eveneens beoogd de transparantie te 
verhogen en meer nadruk te leggen op perspectieven op lange termijn om de gastoevoer te 
waarborgen, te zorgen voor investeringsplanning en ernstige verstoringen te vermijden. De 
rapporteur stemt in beginsel in met deze doelstellingen.

- Na de ontwerpverordening te hebben bestudeerd, is de rapporteur van mening dat eveneens 
rekening moet worden gehouden met de bescherming van de consumenten, door transparante 
maatregelen aan te nemen die adequaat zijn vanuit sociaal oogpunt. Hoewel de verordening 
betrekking heeft op technische maatregelen met als doel een technisch regelgevingskader voor 
netwerktoegang vast te leggen, moeten ook mechanismen voor consumentenbescherming in 
het vooruitzicht worden gesteld. De Commissie stelt zich de vraag of en hoe eindafnemers, 
waaronder kwetsbare consumenten, moeten worden blootgesteld aan prijsschommelingen, en 
besluit dat deze kwestie ofwel kan worden aangepakt door de Gasrichtlijn (artikel 3 over 
overheidsverplichtingen) of door middel van specifieke nationale maatregelen die in 
overeenstemming zijn met de EU-regelgeving inzake mededinging. De Commissie is 
eveneens bezorgd over de graad van concentratie in groot- en kleinhandelsactiviteiten, maar 
ze heeft geen oog voor een ander aspect van de markt, namelijk de integratie van de 
kleinhandel en de groothandel in gas- en elektriciteitsopwekking, waardoor de positie van de 
dominante bedrijven waarschijnlijk zal komen vast te liggen. In Europa worden de markten 
meer en meer gedomineerd door geïntegreerde groot- en kleinhandelsbedrijven die zowel 
actief zijn op de elektriciteits- als op de gasmarkt.

- De rapporteur is eveneens bezorgd over de vraag of voldoende rekening is gehouden met de 
verschillen die bestaan tussen de lidstaten op het vlak van de tenuitvoerlegging van het 
huidige tweede energiepakket. Men kan zich afvragen of de voorwaarden om te zorgen voor 
de implementering van het d e r d e  pakket vervuld zijn, aangezien de tweede
liberaliseringsronde nog niet volledig is doorgevoerd. Bijkomende maatregelen invoeren zou 
bijgevolg kunnen leiden tot wettelijke onzekerheid. Naast wettelijke inbreukprocedures 
zouden er praktische oplossingen moeten worden gevonden om te zorgen voor de 
tenuitvoerlegging.

I. Samenwerking tussen de transmissiesysteembeheerders: de oprichting van een Europees 
netwerk voor transmissiesysteembeheerders voor gas (ENTSOG) als een structuur die instaat 
voor verplichte taken is een belangrijke stap vooruit. 

(i) Machtsverhoudingen tussen ENTSOG, de nationale regelgevende instanties en het 
Agentschap: de rapporteur is van mening dat verder moet worden geanalyseerd of het breed 
gedefinieerde samenwerkingsterrein (de vaststelling van geharmoniseerde technische en 
marktcodes, waaronder veiligheidsregels maar ook voorschriften voor de handel, de 
coördinatie van het netwerkbeheer, de invoering van een tienjarig investeringsplan en de 
publicatie van netwerkontwikkelingsplannen) behoort tot de bevoegdheden van de 
transmissiesysteembeheerders, of dat nationale regelgevende instanties hier beter voor kunnen 
instaan. 

In deze context ben ik van oordeel dat de oprichting van het Agentschap een wezenlijke stap 
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is op weg naar een geïntegreerde markt. De bevoegdheden van het Agentschap kunnen 
worden uitgebreid tot de goedkeuring van veiligheids- en beheersnormen ontwikkeld door 
ENTSOG, het houden van toezicht op en de herziening van initiatieven van 
transmissiesysteembeheerders met betrekking tot regionale samenwerking en de coördinatie 
van de opstelling van het tienjarig investeringsplan.

De rapporteur is ervan overtuigd dat de werkzaamheden van ENTSOG, als een vorm van co-
regulering naast de activiteiten van de Europese Commissie, beperkt moeten blijven tot 
technische kwesties met betrekking tot netwerktoegang voor derden, veiligheid en 
betrouwbaarheid, voorschriften inzake interoperabiliteit en operationele procedures.      

(ii) Betrokkenheid van andere beheerders en belanghebbenden op de gasmarkt: sommige 
regels hebben niet enkel betrekking op technische kwesties, maar ook op marktkwesties 
(transparantievoorschriften, voorschriften voor de handel en marktcodes). Er moet worden 
gezorgd voor bijkomende bepalingen die een degelijke, systematische en voorafgaande 
raadpleging van belanghebbenden waarborgen op het vlak van marktgerelateerde kwesties, 
met de betrokkenheid van EASEE-Gas. 

II. Integratie van de markt door regionale initiatieven: door middel van het nieuwe 
regelgevingskader worden regionale initiatieven tussen transmissiesysteembeheerders en 
regelgevende instanties bevorderd en gecoördineerd, opdat een optimaal beheer van het 
netwerk en een adequate investeringsplanning en -uitvoering wordt gewaarborgd.
(i) Een noodzakelijke stap op weg naar een geïntegreerde interne markt? De rapporteur is van 
mening dat de regionale samenwerkingsdimensie niet duidelijk gedefinieerd is, hoewel het 
een belangrijke stap is op weg naar een geïntegreerde interne markt. Enkele EP-leden hebben 
hun bezorgdheid geuit over het gebrek aan verbindingen in bepaalde Europese regio's, de 
zogenaamde "energie-eilanden", en over de noodzaak een verbinding te leggen met dergelijke 
"energie-eilanden" (zoals de Baltische staten), die nog niet verbonden zijn met het 
gastransmissienet. Verder is er bezorgdheid over de definitie van de rol van het Agentschap 
op het vlak van de initiatieven van transmissiesysteembeheerders met betrekking tot regionale 
samenwerking.  

 (ii) Hoe kunnen de "regionale initiatieven" door middel van de verordening praktisch 
toepasbaar worden gemaakt? De voorstellen van de Commissie kunnen worden versterkt door 
in de eerste plaats een single user interface ("één-loket-systeem") op te starten, om op 
regionaal niveau te zorgen voor commerciële diensten in naam van verschillende 
transmissiesysteembeheerders, en door in een later stadium regionale beheerders te creëren.

III. Zekerheid van de voorziening: de rapporteur acht het noodzakelijk dat de bepalingen van 
de verordening worden beoordeeld in het licht van de zekerheid van de voorziening.

- Investeringsplanning:  volgens de ontwerpverordening zou ENTSOG het (vrijwillige) 
netwerkontwikkelingsplan over 10 jaar opstellen op EU-niveau. 
(i) Noodzaak het ontwikkelingsplan voor investeringen bindend te maken: de rapporteur is 
van mening dat deze plannen, om doeltreffend te worden, moeten worden goedgekeurd door 
de nationale regelgevende instanties (en dus niet enkel voor advies moeten worden 
opgestuurd naar het Agentschap) en dat er een strikt toezicht op moet worden gehouden; de 
coördinatie tussen nationale, regionale en Europese plannen moet worden verduidelijkt. 
(ii) investeringsplannen moeten op een gelijkwaardige manier worden ontwikkeld door alle 
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transmissiesysteembeheerders, ongeacht de marktstructuren die uiteindelijk worden 
aangenomen in de richtlijn (ontvlechting van de eigendom, ISO, of gelijk welke andere 
oplossing). 

- Toegang tot opslag: het regelgevingskader voor opslagsysteembeheerders zou worden 
geharmoniseerd volgens de goede praktijken en richtsnoeren die reeds zijn vastgelegd door de 
ERGEG. De bestaande bepalingen van de huidige verordening met betrekking tot 
transmissiesysteembeheerders zouden worden uitgebreid tot opslagbeheerders, om te komen 
tot een gemeenschappelijke aanpak van de toegang van derden tot opslag en LNG-terminals. 
Op dit domein legt de verordening het volgende vast: (i) hoe LNG- en 
opslagsysteembeheerders moeten zorgen voor derdentoegangsdiensten, hoe ze capaciteit 
moeten toewijzen en hoe ze congestie moeten beheren; (ii) transparantievoorschriften; (iii) 
maatregelen om de ontwikkeling van een secundaire markt in opslagcapaciteit mogelijk te 
maken. 

(i) De rapporteur is van mening dat de regels betreffende de toegang tot opslag de veiligheid 
van de voorziening op lange termijn niet in gevaar mogen brengen. Er moet een clausule met 
enkele vrijwaringsmaatregelen worden toegevoegd aan de bepalingen van artikel 5 bis.
(ii) De regels inzake congestiebeheer toegepast door transmissiesysteembeheerders, opslag-
en LNG-beheerders (op basis van afschakelbare capaciteit en dagelijkse toegang) moeten 
strikt worden gedefinieerd, en er moet minstens rekening worden gehouden met het bestaan 
van langetermijncontracten en flexibiliteitsmechanismen. (Een EP-lid, die het voorbeeld gaf 
van een aanhoudende koude periode, was van mening dat zowel maatregelen voor 
eigendomsontvlechting als de toegang tot opslag de werking van de gasmarkt kunnen onderuit 
halen, kunnen zorgen voor een minder duidelijke zichtbaarheid op lange termijn en de 
coördinatie van alle beheerders kunnen verzwakken.)     

IV. Transparantievoorschriften: met de voorgestelde verordening worden de 
transparantievoorschriften die reeds bestaan voor transmissiesysteembeheerders uitgebreid tot 
commerciële gasvoorraden (dagelijkse publicatie van de hoeveelheid "working gas" in een 
installatie), prognoses inzake vraag en aanbod, en kosten voor de balancering van het netwerk 
en de handel. Er zijn ook nieuwe bepalingen van toepassing op transmissiesysteembeheerders 
met betrekking tot vooraf en achteraf informatie over vraag en aanbod die berust op 
nominaties, prognoses en de gerealiseerde flows in en uit het systeem.
Hoewel deze bepalingen een belangrijke mijlpaal vormen op weg naar een meer transparante 
markt, wat alle marktdeelnemers ten goede komt, en hoewel het toegangsrecht 
gerechtvaardigd is, schat de rapporteur in dat de publicatie van gastransacties nogal gevoelig 
ligt en schadelijk kan zijn voor de concurrentievoordelen van de Europese gasbedrijven. De 
impact van deze maatregelen moet grondig worden onderzocht.

V. Institutionele aspecten: in het voorstel wordt de vaststelling van verplichte "richtsnoeren"
door de Commissie door middel van een "comitéprocedure" in volgende domeinen in het 
vooruitzicht gesteld: 
(i) Comitologie met betrekking tot de activiteiten van ENTSOG: als ENTSOG de taak heeft 
codes uit te werken, kan de Commissie in specifieke omstandigheden tussenbeide komen 
wanneer wordt geoordeeld dat de technische of marktcodes vastgesteld door ENTSOG niet 
kunnen instaan voor niet-discriminatie, effectieve concurrentie en de efficiënte werking van 
de dienst. 
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Het lijkt erop dat de toepassing van de comitéprocedure afhankelijk zal zijn van de 
beoordeling en inschatting door de Commissie van het functioneren van de markt, en dat 
bijgevolg het toepassingsgebied niet op voorhand kan worden bepaald. Dit kan zorgen voor 
wettelijke onzekerheid, gezien het feit dat deze richtsnoeren andere ernstige gevolgen kunnen 
hebben, aangezien ze voor de Commissie kunnen dienen als wettelijke basis om toekomstige 
inbreukprocedures op te starten tegen de lidstaten.    

(ii) Comitologie met betrekking tot de vaststelling van richtsnoeren (artikel 9): om de 
bijzonderheden vast te leggen inzake derdentoegangsdiensten, mechanismen voor 
capaciteitsallocatie, procedures voor congestiebeheer, de tariefmethodologie en 
balanceringsvoorschriften.
Algemeen beschouwd lijkt het erop dat door een aanzienlijk deel van de bepalingen de 
bevoegdheden naar de Commissie zouden worden gedelegeerd, waardoor ze uit de 
medebeslissingsprocedure van het Europees Parlement zouden verdwijnen. Hoewel het EP 
zou beschikken over verbeterde toetsing, moeten de gevolgen van het krachtens de 
comitéprocedure vastleggen van richtsnoeren grondig worden onderzocht.
Rekening houdend met de veelheid aan onderwerpen waar richtsnoeren over zouden worden 
vastgelegd en de onduidelijke betekenis van de term "niet-essentiële onderdelen", wordt 
voorgesteld dat de Commissie een lijst met onderwerpen opstelt en prioriteiten vastlegt in 
samenwerking met het voorgestelde Agentschap (ACER). De richtsnoeren moeten eveneens 
worden onderworpen aan effectbeoordelingen door de Commissie en ACER.

Tijdens de eerste gedachtewisselingen met de schaduwrapporteurs en in de Commissie 
industrie, onderzoek en energie, heeft de rapporteur volgende bijkomende bezorgdheden 
opgetekend:  toegang tot het netwerk voor KMO's;  identificatie van grote ondernemingen die 
de integratie van de EU-markt in de weg staan; identificatie van strategieën om een 
machtspositie te verwerven; de noodzaak te zorgen voor volledige transparantie, zoals het 
geval is op de Amerikaanse markt, waar de informatie over capaciteiten in real time 
beschikbaar is.
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