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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
[C − 2021/41570]
18 MEI 2021. — Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel
van leidingen (1)
FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt:
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.
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Art. 2. Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de
Richtlijn 2019/692/EU van het Europees Parlement en de Raad van
17 april 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas.
Art. 3. In artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
a) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: “2° “aardgas”:
elke gasvormige brandstof die hoofdzakelijk bestaat uit methaan van
ondergrondse oorsprong, met inbegrip van vloeibaar aardgas, afgekort
“LNG”;”;
b) de bepaling onder 60° wordt vervangen als volgt: “60° “interconnector”: een vervoersleiding die een grens tussen lidstaten overschrijdt
of overspant met de bedoeling de nationale vervoersnetten van die
lidstaten aan elkaar te koppelen, of een vervoersleiding tussen een
lidstaat en een derde land tot aan het grondgebied van de lidstaten of
tot aan de territoriale wateren van die lidstaat;”.
Art. 4. Artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
29 april 1999 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 januari 2012,
wordt aangevuld met een lid, luidende:
“Met de vervoersvergunningen toegekend voor het vervoer van
aardgas mogen ook biogas, gas uit biomassa of andere gassoorten,
evenals mengelingen van deze gassen met aardgas, worden geïnjecteerd in en vervoerd via het aardgasvervoersnet, in de mate dat deze
injectie technisch mogelijk is, dat deze gassen veilig kunnen worden
vervoerd over dit net en dat deze gassen of de bekomen mengelingen
verenigbaar zijn met de kwaliteitsnormen die op het vermelde net
vereist worden.”.
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Art. 5. In artikel 15/5duodecies van dezelfde wet, ingevoegd bij de
wet van 1 juni 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van
26 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in paragraaf 1 worden de woorden “voor een vastgestelde
periode” ingevoegd tussen de woorden “kunnen” en “genieten van een
afwijking”, worden de woorden “de certificering en” ingevoegd tussen
de woorden “bepalingen inzake” en de woorden “de tarifaire methodologie” en worden de woorden “minister en na advies van de
Commissie” vervangen door het woord “Commissie”;
b) in paragraaf 1, in de bepaling onder 5°, worden de woorden
“nationale aardgasmarkt, noch aan de doeltreffendheid van de werking
van het net waarmee de installatie is verbonden” vervangen door de
woorden “relevante markten waarop de investering waarschijnlijk een
effect zal hebben, van het efficiënte functioneren van de interne markt
voor aardgas, van het efficiënte functioneren van de betrokken
gereguleerde systemen of van de leverings- en bevoorradingszekerheid
inzake aardgas in de Europese Unie”;
c) paragraaf 1ter, ingevoegd bij de wet van 8 januari 2012 en
opgeheven bij wet van 26 december 2013, wordt hersteld als volgt:
“§ 1ter. Voordat een besluit over de afwijking wordt genomen
raadpleegt de Commissie:
1° de nationale regulerende instanties van de lidstaten wier markten
waarschijnlijk een effect zullen ondervinden van de nieuwe infrastructuur; en
2° de nationale regulerende instanties van de derde landen wier
betrokken infrastructuur verbonden is met het Unienet dat onder het
rechtsgebied van België valt en begint of eindigt in een of meer derde
landen.
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De Commissie bepaalt een redelijke termijn waarbinnen de autoriteiten van derde landen moeten reageren. Die termijn mag niet langer
zijn dan drie maanden. Indien de geraadpleegde autoriteiten van de
derde landen niet binnen die termijn reageren, maakt de Commissie
haar voorstel over aan de Koning met het oog op een beslissing.”;
d) een paragraaf 1quater wordt ingevoegd, luidende:
“§ 1quater. Wanneer de infrastructuur in kwestie is gelegen op het
grondgebied van meer dan één lidstaat, zijn het tweede tot en met het
vierde lid van toepassing.
Indien ACER een advies aan de Commissie doet toekomen, kan de
Koning, op voorstel van de Commissie, het vereiste besluit nemen op
basis van dit advies binnen een termijn van twee maanden vanaf de
datum waarop de laatste van de regulerende instanties een verzoek om
een afwijking heeft ontvangen.
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Indien alle betrokken regulerende instanties binnen zes maanden
vanaf de datum waarop de laatste regulerende instantie het verzoek om
een ontheffing heeft ontvangen, overeenstemming hebben bereikt over
dit verzoek, informeert de Commissie ACER hierover.
Indien de betrokken infrastructuur een vervoersleiding is tussen een
lidstaat en een derde land en het eerste connectiepunt zich in België
bevindt, kan de Commissie, alvorens een voorstel tot afwijking aan de
Koning over te maken, de relevante bevoegde autoriteit van dat derde
land raadplegen, teneinde ervoor te zorgen dat, wat de betrokken
infrastructuur betreft, het Unierecht consequent wordt toegepast op het
grondgebied en, in voorkomend geval, in de territoriale wateren van
die lidstaat. Indien de geraadpleegde autoriteiten van het derde land
niet binnen een redelijke of vastgelegde termijn van ten hoogste drie
maanden reageren, maakt de Commissie haar voorstel aan de Koning
over met het oog op een beslissing.”.
Art. 6. In dezelfde wet wordt een artikel 15/8bis ingevoegd, luidende:
“Art. 15/8bis. Technische overeenkomsten over kwesties in verband
met de exploitatie van vervoersleidingen tussen België en een derde
land, gesloten door de beheerder van het aardgasvervoersnet en andere
marktdeelnemers die onder Belgische jurisdictie vallen met beheerders
van aardgasvervoersnetten of andere entiteiten in derde landen, blijven
van kracht of mogen worden afgesloten voor zover ze in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving, met deze wet en met de
beslissingen van de Commissie. Van deze technische overeenkomsten
wordt kennisgegeven aan de Commissie en aan de regulerende
instanties van de betrokken lidstaten.”.
Art. 7. Artikel 15/14quater, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de
wet van 8 januari 2012, wordt aangevuld met een lid, luidende:
“Wat betreft de gasinfrastructuur van en naar derde landen en de
exploitatie daarvan, kan de Commissie overleg plegen en samenwerken met de betrokken autoriteiten van derde landen om ervoor te
zorgen dat de Europese wetgeving en deze wet met betrekking tot de
betrokken infrastructuur consequent wordt toegepast op het grondgebied en in de territoriale wateren van België. Wanneer het net van
meerdere lidstaten betrokken is, raadpleegt de Commissie de betrokken
autoriteiten van derde landen na overleg met de regulerende instanties
van de betrokken lidstaten, op voorwaarde dat het eerste interconnectiepunt zich op het grondgebied van België bevindt, om een coherente
regeling te waarborgen op het grondgebied van de lidstaten.”.
Art. 8. Artikel 15/18 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
29 april 1999 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016,
wordt aangevuld met twee leden, luidende:
“Indien een geschil betrekking heeft op een upstreampijpleidingnet
dat begint in een derde land en waarvan het eerste connectiepunt met
het net van de lidstaten in een andere lidstaat ligt, neemt de
Geschillenkamer deel aan het overleg met de geschillenbeslechtingsoverheden die door de betrokken lidstaten zijn opgericht wanneer dat
wordt opgestart door de geschillenbeslechtingsautoriteit van de lidstaat waar het eerste connectiepunt ligt.
Indien een geschil betrekking heeft op een upstreampijpleidingnet
dat begint in een derde land en waarvan het eerste connectiepunt in
België ligt, start de Geschillenkamer het overleg op met de geschillenbeslechtingsoverheden die door de betrokken lidstaten zijn opgericht
en raadpleegt de Geschillenkamer het betrokken derde land waar het
upstreampijpleidingnet begint.”.
Art. 9. Artikel 3, derde lid van de wet van 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen, ingevoegd bij artikel 4 van deze wet, is van toepassing op
alle vervoersvergunningen voor het vervoer van aardgas toegekend
overeenkomstig de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van
gasachtige producten en andere door middel van leidingen, met
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inbegrip van alle vervoersvergunningen voor het vervoer van aardgas
die reeds werden toegekend voor de inwerkingtreding van deze wet.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 18 mei 2021.

FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Energie,
T. VAN DER STRAETEN
Met ’s Lands zegel gezegeld:
De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE
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