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Interne markt voor elektriciteit
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. neemt kennis van de aan deze 
resolutie gehechte verklaringen van de 
Commissie;

Or. en

Ter informatie wordt hieronder de tekst van de verklaringen toegevoegd:

VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER DE DEFINITIE VAN INTERCONNECTOR

"De Commissie neemt nota van het akkoord van de medewetgevers in verband met de 
herschikte elektriciteitsrichtlijn en de herschikte elektriciteitsverordening, en komt terug op de 
definitie van „interconnector” die wordt gebruikt in Richtlijn 2009/72/EG en in Verordening 
(EG) nr. 714/2009. De Commissie is het ermee eens dat de elektriciteitsmarkten anders zijn 
dan markten zoals die van aardgas, bijvoorbeeld doordat er producten worden verhandeld die 
momenteel moeilijk kunnen worden opgeslagen en die worden geproduceerd door zeer 
uiteenlopende productie-installaties, waaronder installaties op distributieniveau.  Bijgevolg 
verschilt de rol van connecties met derde landen in de elektriciteitssector aanzienlijk van die 
in de gassector en kunnen er verschillende regelgevende benaderingen worden gekozen.

De Commissie zal de gevolgen van dit akkoord nader onderzoeken en waar nodig 
richtsnoeren geven voor de toepassing van de wetgeving. 

Met het oog op juridische duidelijkheid wenst de Commissie het volgende te benadrukken: 

De overeengekomen definitie van interconnector in de elektriciteitsrichtlijn heeft betrekking 
op uitrusting om elektriciteitssystemen onderling te koppelen. Deze formulering maakt geen 
onderscheid tussen verschillende regelgevingskaders of technische situaties en omvat dus a 
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priori alle elektrische connecties met derde landen die binnen de werkingssfeer van de 
richtlijn vallen. Met betrekking tot de overeengekomen definitie van interconnector in de 
elektriciteitsverordening benadrukt de Commissie dat de integratie van de markten voor 
elektriciteit een hoge mate van samenwerking tussen netbeheerders, marktdeelnemers en 
toezichthouders vereist. Hoewel de reikwijdte van de toepasselijke regels kan variëren 
volgens de mate van integratie met de interne elektriciteitsmarkt, dient de nauwe integratie 
van derde landen in de interne elektriciteitsmarkt, zoals deelname aan 
marktkoppelingsprojecten, te berusten op overeenkomsten waarbij de toepassing van het 
relevante recht van de Unie verplicht wordt gesteld."

VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER DE ROUTEKAARTEN VOOR DE 
MARKTHERVORMING

De Commissie neemt nota van het akkoord van de medewetgevers met betrekking tot 
artikel 20, lid 3, bepalende dat lidstaten met geconstateerde zorgpunten in verband met de 
toereikendheid van hulpbronnen een routekaart publiceren met een tijdschema voor het 
vaststellen van maatregelen die gericht zijn op het wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving en/of tekortkomingen van de markt als onderdeel van 
het proces van staatssteun. 

Krachtens artikel 108 VWEU is de Commissie exclusief bevoegd om de verenigbaarheid van 
staatssteunmaatregelen met de interne markt te beoordelen. Deze verordening heeft geen 
invloed op en doet geen afbreuk aan de exclusieve bevoegdheid die het VWEU aan de 
Commissie toekent. Daarom kan de Commissie, in voorkomende gevallen, parallel aan het 
proces van goedkeuring van capaciteitsmechanismen uit hoofde van de staatssteunregels een 
advies over markthervormingsplannen uitbrengen, met dien verstande dat beide processen 
juridisch van elkaar gescheiden zijn.


