
Rectificatie van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG

(Publicatieblad van de Europese Unie L 176 van 15 juli 2003)

Op bladzijde 66, artikel 15, onder c)

in plaats van: „c) de distributiesysteembeheerder beschikt over effectieve bevoegdheden om onafhankelijk van het geïnte-
greerde gasbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de activa die nodig zijn voor de exploitatie,
het onderhoud of de ontwikkeling van het netwerk. Dit vormt geen beletsel voor passende coördinatie-
regelingen die ervoor moeten zorgen dat de rechten van de moedermaatschappij op economisch
toezicht en beheerstoezicht met betrekking tot het rendement, zoals indirect geregeld krachtens artikel
23, lid 2, in een dochtermaatschappij beschermd worden. Dit houdt niet in dat de moedermaatschappij
instructies kan geven betreffende de dagelijkse bedrijfsvoering, noch betreffende afzonderlijke beslis-
singen over de aanleg of de verbetering van de distributielijnen die niet verder gaan dan de voor-
waarden van het goedgekeurd financieel plan, of elk equivalent instrument;”,

te lezen: „c) de gecombineerd-systeembeheerder beschikt over effectieve bevoegdheden om onafhankelijk van het
geïntegreerde gasbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de activa die nodig zijn voor de exploi-
tatie, het onderhoud of de ontwikkeling van het netwerk. Dit vormt geen beletsel voor passende
coördinatieregelingen die ervoor moeten zorgen dat de rechten van de moedermaatschappij op econo-
misch toezicht en beheerstoezicht met betrekking tot het rendement, zoals indirect geregeld krachtens
artikel 23, lid 2, in een dochtermaatschappij beschermd worden. Dit houdt niet in dat de moedermaat-
schappij instructies kan geven betreffende de dagelijkse bedrijfsvoering, noch betreffende afzonderlijke
beslissingen over de aanleg of de verbetering van de transmissie- en distributielijnen die niet verder
gaan dan de voorwaarden van het goedgekeurd financieel plan, of elk equivalent instrument;”.

Op bladzijde 70, artikel 25, lid 1, inleidende zin, in fine

in plaats van: „... en doeltreffende marktwerking, dit door monitoring van in het bijzonder:”,
te lezen: „... en doeltreffende marktwerking, en het monitoren van in het bijzonder:”.

Op bladzijde 70, artikel 25, lid 1, onder c)

in plaats van: „... interconnecties tot stand brengen...”,
te lezen: „... verbindingen tot stand brengen...”.

Op bladzijde 70, artikel 25, lid 2, onder a)

in plaats van: „a) aansluiting op en toegang tot nationale netwerken, inclusief de tarieven inzake transmissie en distri-
butie. Deze tarieven of methoden maken het mogelijk dat de noodzakelijke investeringen in de
netwerken zodanig worden uitgevoerd dat zij de rentabiliteit van de netwerken waarborgen;”,

te lezen: „a) aansluiting op en toegang tot nationale netwerken, inclusief de tarieven inzake transmissie en distri-
butie en de voorwaarden en tarieven voor toegang tot LNG-installaties. Deze tarieven of methoden
maken het mogelijk dat de noodzakelijke investeringen in de netwerken en de LNG-installaties zodanig
worden uitgevoerd dat zij de rentabiliteit van de netwerken en de LNG-installaties waarborgen;”.
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