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BEKNOPTE MOTIVERING

Over het algemeen is de rapporteur ingenomen met de prioriteiten met betrekking tot het pakket 
"Schone energie voor alle Europeanen" van de Commissie, met energie-efficiëntie bovenaan 
de lijst, gevolgd door een wereldwijd toonaangevende rol voor de EU op het gebied van 
hernieuwbare energie en energieverbruikers die waar voor hun geld krijgen. 

Het voorstel voor een verordening is gericht op de oprichting van een geïntegreerde 
energiemarkt met verscheidene voordelen, waaronder de integratie en ontwikkeling van grote 
volumes elektriciteit die op kostenefficiënte wijze uit hernieuwbare energiebronnen is 
opgewekt en verdere energiebesparingen dankzij transparantere prijzen. 

Algemene voorschriften

In de EU-wetgeving moet de juiste balans worden gevonden tussen op de markt gebaseerde 
benaderingen en doeltreffende regelgeving. Er kunnen marktcorrecties nodig zijn om 
marktfalen te overwinnen en doelstellingen van algemeen sociaal en economisch belang te 
bereiken. Om de energietransitie tegen de laagste maatschappelijke kosten te kunnen 
verwezenlijken, is een juiste balans vereist.

Prioritaire dispatching

Als de EU haar wereldwijd toonaangevende rol op het gebied van hernieuwbare energie wil 
behouden is het, gelet op het feit dat er nog altijd verstoringen zijn op de wholesalemarkten, 
wellicht te vroeg om nu al een einde te maken aan prioritaire toegang tot het net en prioritaire 
dispatching voor elektrische centrales voor hernieuwbare energie. Regels met betrekking tot de 
opheffing van prioritaire dispatching en beperking moeten zorgvuldig worden geëvalueerd. 

Nettarieven en congestie-ontvangsten

De herziening van de nettarieven moet met zorg worden aangepakt. Om het daadwerkelijke 
gebruik van het net beter te kunnen weerspiegelen, moeten solidariteitskwesties in aanmerking 
worden genomen. 

In de voorgestelde herziening wordt het gebruik van congestie-ontvangsten beperkt tot kosten 
die verband houden met de daadwerkelijk beschikbare capaciteit en kosten die betrekking 
hebben op de interconnectiecapaciteit. Met name wanneer doelstellingen op het gebied van 
interconnectie worden bereikt, moet het terugvloeien van congestie-ontvangsten naar de 
netwerkgebruikers mogelijk blijven om de acceptatie door het publiek te waarborgen. 

Toereikendheid van hulpbronnen

De rapporteur is ingenomen met de formalisering van een gecoördineerde Europese 
methodologie voor de beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen – een noodzakelijke 
stap voor de waarborging van vergelijkbare beoordelingen. 

Desalniettemin is verdere aandacht vereist om de juiste balans te vinden tussen het Europees 
niveau enerzijds en het regionaal en nationaal niveau anderzijds. Derhalve moet de 
gecoördineerde Europese methodologie voor de beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen worden aangevuld met beoordelingen op nationaal of regionaal niveau (waaronder 
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analytischer onderzoek waarin gevoeligheden en lokale situaties in aanmerking worden 
genomen). 

Om voorzieningszekerheid tegen de laagste kosten voor consumenten te kunnen waarborgen, 
moet de motivering voor de invoering van capaciteitsmechanismen grondig worden onderzocht. 
De kosten voor capaciteitsmechanismen en de gevolgen ervan voor de rekeningen van 
consumenten moeten zorgvuldig worden geëvalueerd. Capaciteitsmechanismen moeten 
worden vastgesteld op basis van transparante criteria waarin flexibiliteit en de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU in acht wordt genomen. Capaciteitsmechanismen moeten te 
allen tijde een uiterste middel van tijdelijke aard zijn waarvoor tevens een duidelijke 
exitstrategie bestaat. 

Transmissiesysteembeheer

De rapporteur meent dat voor een goede integratie van de verschillende nationale 
energiemarkten een doeltreffende coördinatie van het Europees elektriciteitssysteem is vereist. 
Regionale coördinatie tussen transmissiesysteembeheerders (TSB's) is van cruciaal belang voor 
het slagen van de energie-unie. Deze coördinatie is sinds kort verplicht krachtens verscheidene 
EU-verordeningen (netcodes en richtsnoeren). Verdere overdracht van taken en uitbreiding van 
de regionale basis voor samenwerking binnen regionale samenwerkingscentra is beslist nodig, 
maar het is nog maar de vraag of dit aan de hand van een top-downbenadering kan worden 
verwezenlijkt. De bottom-up-uitbreiding van de Europese dimensie van 
transmissiesysteembeheer moet via het juridisch kader worden gestimuleerd. 

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De energie-unie is erop gericht de 
consumenten – huishoudens en bedrijven –
zekere, duurzame, concurrerende en 
betaalbare energie te verschaffen. 
Historisch gezien werd het 
elektriciteitssysteem gedomineerd door 
verticaal geïntegreerde monopolies die 
vaak in overheidsbezit waren en die over 
grote, gecentraliseerde kerncentrales of met 
fossiele brandstoffen gestookte centrales 
beschikten. Met de interne markt voor 
elektriciteit, die sinds 1999 geleidelijk tot 

(2) De energie-unie is erop gericht de 
consumenten – huishoudens en bedrijven –
zekere, duurzame, concurrerende en 
betaalbare energie te verschaffen. 
Historisch gezien werd het 
elektriciteitssysteem gedomineerd door 
verticaal geïntegreerde monopolies die 
vaak in overheidsbezit waren en die over 
grote, gecentraliseerde kerncentrales of met 
fossiele brandstoffen gestookte centrales 
beschikten. Met de interne markt voor 
elektriciteit, die sinds 1999 geleidelijk tot 
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stand is gebracht, wordt beoogd alle 
consumenten in de Unie — zowel 
particulieren als bedrijven — echte 
keuzevrijheid te bieden, nieuwe kansen 
voor het bedrijfsleven te scheppen en 
grensoverschrijdende handel te bevorderen, 
teneinde efficiëntieverbeteringen, 
concurrerende prijzen en een betere 
dienstverlening te bewerkstelligen en de 
voorzieningszekerheid en duurzaamheid in 
de hand te werken. De interne markt voor 
elektriciteit heeft voor scherpere 
concurrentie gezorgd, met name op 
wholesaleniveau, en voor een toename van 
de grensoverschrijdende handel. Deze 
interne markt blijft de basis voor een 
efficiënte energiemarkt.

stand is gebracht, wordt beoogd alle 
consumenten in de Unie – zowel 
particulieren als bedrijven – echte 
keuzevrijheid te bieden, nieuwe kansen 
voor het bedrijfsleven te scheppen, 
coöperatieve modellen voor de 
energieopwekking door burgers met 
regionale toegevoegde waarde te 
bevorderen, en grensoverschrijdende 
handel te bevorderen, teneinde 
efficiëntieverbeteringen, concurrerende 
prijzen en een betere dienstverlening te 
bewerkstelligen en de 
voorzieningszekerheid en duurzaamheid in 
de hand te werken. De interne markt voor 
elektriciteit heeft voor scherpere 
concurrentie gezorgd, met name op 
wholesaleniveau, en voor een toename van 
de grensoverschrijdende handel. Deze 
interne markt blijft de basis voor een 
efficiënte energiemarkt.

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het doel dat de Commissie met de herschikking 
nastreeft.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het beginsel "energie-efficiëntie 
eerst" speelt een belangrijke rol bij de 
opzet van de elektriciteitsmarkt. Door het 
stimuleren van een gelijk speelveld ten 
aanzien van oplossingen aan de 
vraagzijde, met inbegrip van vraagrespons 
en verbeteringen van de energie-
efficiëntie, wordt hierdoor gewaarborgd 
dat de markt op doeltreffende wijze de 
doelstellingen van de energie-unie en het 
klimaat- en energiekader 2030 kan 
verwezenlijken.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het verleden speelden 
elektriciteitsklanten een uitsluitend 
passieve rol: zij kochten vaak elektriciteit 
tegen gereguleerde prijzen die geen 
rechtstreeks verband met de markt hadden. 
In de toekomst moeten klanten in staat 
worden gesteld om volledig deel te nemen 
aan de markt, op gelijke voet met andere 
marktspelers. Teneinde het toenemende 
aandeel van hernieuwbare energie te 
integreren, moet het toekomstige 
elektriciteitssysteem gebruikmaken van 
alle beschikbare bronnen van flexibiliteit, 
en met name van vraagrespons en opslag. 
Om ervoor te zorgen dat de kosten van het 
koolstofarm maken van het systeem zo 
laag mogelijk zijn, moet bovendien de 
energie-efficiëntie worden bevorderd.

(5) In het verleden speelden 
elektriciteitsklanten een uitsluitend 
passieve rol: zij kochten vaak elektriciteit 
tegen gereguleerde prijzen die geen 
rechtstreeks verband met de markt hadden. 
In de toekomst moeten klanten in staat 
worden gesteld om volledig deel te nemen 
aan de markt, op gelijke voet met andere 
marktspelers. Teneinde het toenemende 
aandeel van hernieuwbare energie te 
integreren, moet het toekomstige 
elektriciteitssysteem gebruikmaken van 
alle beschikbare bronnen van flexibiliteit, 
en met name van vraagrespons en opslag. 
Om ervoor te zorgen dat de kosten van het 
koolstofarm maken van het systeem zo 
laag mogelijk zijn, moet bovendien de 
energie-efficiëntie worden bevorderd, en 
daarmee de vraag naar energie worden 
gereduceerd en langetermijninvesteringen 
worden gestimuleerd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een sterkere marktintegratie en de 
verandering in de richting van vluchtigere 
elektriciteitsproductie vergen meer 
inspanningen betreffende de coördinatie 
van het nationale energiebeleid met de 
buurlanden en het gebruik van de 
mogelijkheden die grensoverschrijdende 
elektriciteitshandel biedt.

(6) Een sterkere marktintegratie en de 
verandering in de richting van beter 
gespreide en vluchtigere 
elektriciteitsproductie vergen meer 
inspanningen betreffende de coördinatie 
van het nationale energiebeleid met de 
buurlanden en het gebruik van de 
mogelijkheden die grensoverschrijdende 
elektriciteitshandel biedt.

Amendement 5
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In de kernbeginselen betreffende de 
markt moet worden vastgesteld dat de 
elektriciteitsprijzen worden bepaald aan de 
hand van vraag en aanbod. De prijzen 
moeten duidelijk maken wanneer er 
behoefte aan elektriciteit is, waarbij 
marktgebaseerde prikkels worden gegeven 
voor investeringen in flexibiliteitsbronnen 
zoals flexibele opwekking, interconnectie, 
vraagrespons of opslag.

(8) In de kernbeginselen betreffende de 
markt moet worden vastgesteld dat de 
elektriciteitsprijzen worden bepaald aan de 
hand van vraag en aanbod. De prijzen 
moeten, met inachtneming van de 
beginselen van solidariteit en eerlijke 
verdeling van kosten, duidelijk maken 
wanneer er behoefte aan elektriciteit is, 
waarbij marktgebaseerde prikkels worden 
gegeven voor investeringen in 
flexibiliteitsbronnen zoals flexibele 
opwekking, interconnectie, vraagrespons of 
opslag.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het koolstofarm maken van de 
elektriciteitssector, waarbij hernieuwbare 
energie een belangrijk deel van de markt 
uitmaakt, is een kerndoelstelling van de 
energie-unie. In de Unie worden 
vorderingen gemaakt bij het koolstofarm 
maken van de elektriciteitssector en neemt 
de penetratie van hernieuwbare 
energiebronnen toe. Daarbij is het van 
essentieel belang dat belemmeringen voor 
de grensoverschrijdende handel van de 
markt worden verwijderd en dat 
investeringen in ondersteunende 
infrastructuur worden aangemoedigd, 
bijvoorbeeld op het gebied van flexibelere 
opwekking, interconnectie, vraagrespons 
en opslag. Teneinde deze verschuiving 
naar variabele en verspreide opwekking te 
ondersteunen en te waarborgen dat de 
beginselen van de energiemarkt in de 
toekomst de basis vormen voor de 
elektriciteitsmarkten van de Unie, is het 

(9) Het koolstofarm maken van de 
elektriciteitssector, waarbij hernieuwbare 
energie een belangrijk deel van de markt 
uitmaakt, is een kerndoelstelling van de 
energie-unie. In de Unie worden 
vorderingen gemaakt bij het koolstofarm 
maken van de elektriciteitssector en neemt 
de penetratie van hernieuwbare 
energiebronnen toe. Daarbij is het van 
essentieel belang dat belemmeringen voor 
de grensoverschrijdende handel van de 
markt worden verwijderd en dat 
investeringen in ondersteunende 
infrastructuur worden aangemoedigd, 
bijvoorbeeld op het gebied van flexibelere 
opwekking, interconnectie, vraagrespons 
en opslag. Teneinde de uitrol van 
oplossingen op het gebied van 
energieopslag te ondersteunen, moeten de 
lidstaten maatregelen nemen om 
verouderde fiscale bepalingen te 
schrappen die dubbele belastingheffing 
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van essentieel belang dat de focus opnieuw 
komt te liggen op kortetermijnmarkten en 
prijsbepaling op basis van schaarste.

mee zich meebrengen. Teneinde deze 
verschuiving naar variabele en verspreide 
opwekking te ondersteunen en te 
waarborgen dat de beginselen van de 
energiemarkt in de toekomst de basis 
vormen voor de elektriciteitsmarkten van 
de Unie, is het van essentieel belang dat de 
focus opnieuw komt te liggen op 
kortetermijnmarkten en prijsbepaling op 
basis van schaarste.

Motivering

De doeltreffende uitrol van energieopslag wordt belemmerd door fiscale bepalingen die 
dubbele belastingheffing tot gevolg hebben. De lidstaten moeten derhalve maatregelen nemen 
om deze belemmeringen op te heffen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Kortetermijnmarkten zorgen ervoor 
dat de liquiditeit en de concurrentie 
toenemen, doordat meer hulpbronnen in 
staat worden gesteld om volledig aan de 
markt deel te nemen, en met name de 
hulpbronnen die in hogere mate flexibel 
zijn. Door prijsbepaling op basis van 
schaarste worden de marktspelers 
aangemoedigd beschikbaar te zijn wanneer 
de markt daaraan het meeste behoefte heeft 
en wordt gewaarborgd dat zij de kosten op 
de wholesalemarkt kunnen terugwinnen. 
Het is daarom cruciaal dat, voor zover 
mogelijk, wordt gewaarborgd dat 
administratieve en impliciete prijsplafonds 
worden afgeschaft, zodat op schaarste 
gebaseerde prijzen kunnen stijgen tot de 
waarde van de verloren belasting. Indien 
kortetermijnmarkten en prijsbepaling op 
basis van schaarste volledig zijn 
geïntegreerd in de marktstructuur, zal dat 
ertoe bijdragen dat andere maatregelen, 
zoals capaciteitsmechanismen, worden 
ingetrokken, zodat de 

(10) Kortetermijnmarkten zorgen ervoor 
dat de liquiditeit en de concurrentie 
toenemen, doordat meer hulpbronnen in 
staat worden gesteld om volledig aan de 
markt deel te nemen, en met name de 
hulpbronnen die in hogere mate flexibel 
zijn. Door prijsbepaling op basis van 
schaarste worden de marktspelers 
aangemoedigd beschikbaar te zijn wanneer 
de markt daaraan het meeste behoefte heeft 
en wordt gewaarborgd dat zij de kosten op 
de wholesalemarkt kunnen terugwinnen. 
Het is daarom cruciaal dat, voor zover 
mogelijk, wordt gewaarborgd dat 
administratieve en impliciete prijsplafonds 
worden afgeschaft, zodat op schaarste 
gebaseerde prijzen kunnen stijgen tot de 
waarde van de verloren belasting. Indien 
kortetermijnmarkten en prijsbepaling op 
basis van schaarste volledig zijn 
geïntegreerd in de marktstructuur, zal dat 
ertoe bijdragen dat andere maatregelen, 
zoals capaciteitsmechanismen, worden 
ingetrokken, zodat de 
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voorzieningszekerheid wordt gewaarborgd. 
Tegelijkertijd mogen betrouwbare en
stabiele prijzen voor de eindafnemers, en 
met name voor huishoudens en het mkb, 
niet in het gedrang komen indien 
prijsbepaling op basis van schaarste zonder 
prijsplafonds op de wholesalemarkt wordt 
toegepast.

voorzieningszekerheid wordt gewaarborgd. 
Tegelijkertijd mogen betrouwbare, stabiele 
en betaalbare prijzen voor de 
eindafnemers, en met name voor 
huishoudens en het mkb, niet in het 
gedrang komen indien prijsbepaling op 
basis van schaarste zonder prijsplafonds op 
de wholesalemarkt wordt toegepast.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voorwaarde voor een goed 
functionerende concurrentie in de interne 
markt voor elektriciteit zijn niet-
discriminerende en transparante tarieven 
voor het gebruik van het systeem 
waaronder de interconnectoren in het 
transmissiesysteem. De beschikbare 
capaciteit van deze leidingen moet gesteld 
worden op het maximum dat met de 
veiligheidsnormen voor een bedrijfszeker 
beheer van het net in overeenstemming is.

(12) Voorwaarde voor een goed 
functionerende concurrentie in de interne 
markt voor elektriciteit zijn niet-
discriminerende, transparante en 
toereikende tarieven voor het gebruik van 
het systeem waaronder de interconnectoren 
in het transmissiesysteem. De beschikbare 
capaciteit van deze leidingen moet gesteld 
worden op het maximum dat met de 
veiligheidsnormen voor een bedrijfszeker 
beheer van het net in overeenstemming is.

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het doel dat de Commissie met de herschikking 
nastreeft.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om ervoor te zorgen dat 
noodzakelijke investeringen doelgericht 
zijn, moeten de prijzen signalen 
teweegbrengen waar elektriciteit het meest 
nodig is. In een op zones gebaseerd 
elektriciteitssysteem is een coherente, 
objectieve en betrouwbare afbakening van 

(14) Om ervoor te zorgen dat 
noodzakelijke investeringen doelgericht 
zijn, moeten de prijzen signalen 
teweegbrengen waar elektriciteit het meest 
nodig is. In een op zones gebaseerd 
elektriciteitssysteem is een coherente, 
objectieve en betrouwbare afbakening van 
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de biedzones via een transparant proces 
nodig om tot correcte locatiespecifieke 
signalen te komen. Teneinde een efficiënt 
beheer en efficiënte planning van het EU-
elektriciteitsnet te waarborgen en te zorgen 
voor doeltreffende prijssignalen 
betreffende nieuwe opwekkingscapaciteit, 
moeten de vraagrespons- of de transmissie-
infrastructuur en de biedzones structurele 
congestie weerspiegelen. In het bijzonder 
mag zoneoverschrijdende capaciteit niet 
worden gereduceerd teneinde interne 
congestie aan te pakken.

de biedzones via een transparant proces 
nodig om tot correcte locatiespecifieke 
signalen te komen. Teneinde een efficiënt 
beheer en efficiënte planning van het EU-
elektriciteitsnet te waarborgen en te zorgen 
voor doeltreffende prijssignalen 
betreffende nieuwe opwekkingscapaciteit, 
moeten de vraagrespons-, energieopslag-
of de transmissie-infrastructuur en de 
biedzones structurele congestie 
weerspiegelen. In het bijzonder mag 
zoneoverschrijdende capaciteit niet worden 
gereduceerd teneinde interne congestie aan 
te pakken.

Motivering

Dit amendement ziet erop toe dat energieopslag in het EU-recht als nieuwe categorie 
energieactiva wordt opgenomen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om het elektriciteitssysteem via 
marktintegratie op efficiënte wijze 
koolstofarm te maken, moeten 
belemmeringen voor de 
grensoverschrijdende handel stelselmatig 
worden verwijderd, zodat versnippering 
van de markt teniet wordt gedaan en de 
energieafnemers in de Unie ten volle 
kunnen profiteren van de voordelen van 
geïntegreerde elektriciteitsmarkten en van 
mededinging.

(15) Om het elektriciteitssysteem tegen 
2050 via marktintegratie op efficiënte 
wijze koolstofarm te maken, moeten 
belemmeringen voor de 
grensoverschrijdende handel stelselmatig 
worden verwijderd, zodat versnippering 
van de markt teniet wordt gedaan en de 
energieafnemers in de Unie ten volle 
kunnen profiteren van de voordelen van 
geïntegreerde elektriciteitsmarkten en van 
mededinging. Er moet ook worden 
voorzien in een billijke transitie voor 
regio's waar steenkool wordt gewonnen 
en voor de delen van de elektriciteitsmarkt 
die nog steeds grotendeels op steenkool 
vertrouwen voor de productie van 
elektriciteit, aangezien de sluiting van 
steenkoolmijnen en kolencentrales, zoals 
vereist in het kader van de transitie naar 
een flexibel en duurzaam energiesysteem 
met het oog op de nakoming van de 
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Klimaatovereenkomst van Parijs door de 
Unie, talrijke economische en 
maatschappelijke uitdagingen met zich zal 
meebrengen.

Motivering

De inspanningen om de economie koolstofvrij te maken moeten inclusief zijn, rechtvaardig 
zijn, door alle belanghebbenden zijn overeengekomen en rekening houden met de effecten op 
de maatschappij, de economie en het milieu en met duurzame arbeidsalternatieven, in het 
bijzonder wanneer de stopzetting gekoppeld is aan de sluiting van mijnbouwactiviteiten. Er 
gaat binnenkort een voorbereidende actie voor de oprichting van een platformdialoog over 
steenkool van start, om aspecten met betrekking tot governance, verantwoorde overgang en 
ontmanteling te bespreken, en de regels voor de EU-elektriciteitsmarkt moeten in lijn liggen 
met die activiteiten.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Prioritaire dispatching voor 
productie-installaties die gebruikmaken 
van variabele hernieuwbare 
energiebronnen moet worden erkend als 
een belangrijk onderdeel dat de Unie 
ondersteunt bij de verwezenlijking van 
haar doelstellingen met betrekking tot het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en de beperking van de uitstoot 
van broeikasgassen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Er moet een robuuste beoordeling 
van de toereikendheid van hulpbronnen op 
de middellange tot lange termijn op EU-
niveau worden uitgevoerd door het ENTSB 
voor elektriciteit. Deze beoordeling biedt 
een objectieve basis voor de beoordeling 

(26) Er moet een robuuste beoordeling 
van de toereikendheid van hulpbronnen op 
de middellange tot lange termijn op EU-
niveau worden uitgevoerd door het ENTSB 
voor elektriciteit. Deze beoordeling biedt 
een objectieve basis voor de beoordeling 
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van zorgpunten op het gebied van de 
toereikendheid. Het zorgpunt betreffende 
de toereikendheid van hulpbronnen dat 
door middel van capaciteitsmechanismen 
wordt aangepakt, moet op de EU-
beoordeling worden gebaseerd.

van zorgpunten op het gebied van de 
toereikendheid. Deze beoordeling moet 
worden aangevuld met analytischer 
onderzoek op het niveau van biedzones, 
lidstaten en regio's. Het zorgpunt 
betreffende de toereikendheid van 
hulpbronnen dat door middel van 
capaciteitsmechanismen wordt aangepakt, 
moet op deze beoordelingen worden 
gebaseerd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen op de 
middellange tot lange termijn (van 10 year-
ahead tot year-ahead) die in deze 
verordening is opgenomen, heeft een ander 
doel dan de seizoensgebonden 
vooruitzichten (zes maanden ahead) als 
vastgesteld in artikel 9 van de [verordening 
betreffende risicoparaatheid als voorgesteld 
bij COM(2016) 862]. Beoordelingen van 
de toereikendheid van hulpbronnen op de 
middellange tot lange termijn worden 
voornamelijk gebruikt om de noodzaak van 
capaciteitsmechanismen te beoordelen, 
terwijl seizoensgebonden vooruitzichten 
worden gebruikt om de aandacht te 
vestigen op risico's die zich in de 
volgenden zes maanden kunnen voordoen 
en die waarschijnlijk een significante 
verslechtering van de 
elektriciteitsvoorziening tot gevolg hebben. 
Ook de regionale operationele centra
voeren regionale beoordelingen van de 
toereikendheid uit overeenkomstig de 
Europese wetgeving inzake het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen. Dit zijn 
beoordelingen van de toereikendheid op de 
zeer korte termijn (van week-ahead tot 
day-ahead) die in de context van het 

(27) De beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen op de 
middellange tot lange termijn (van 10 year-
ahead tot year-ahead) die in deze 
verordening is opgenomen, heeft een ander 
doel dan de seizoensgebonden 
vooruitzichten (zes maanden ahead) als 
vastgesteld in artikel 9 van de [verordening 
betreffende risicoparaatheid als voorgesteld 
bij COM(2016) 862]. Beoordelingen van 
de toereikendheid van hulpbronnen op de 
middellange tot lange termijn worden 
voornamelijk gebruikt om de noodzaak van 
capaciteitsmechanismen te beoordelen, 
terwijl seizoensgebonden vooruitzichten 
worden gebruikt om de aandacht te 
vestigen op risico's die zich in de 
volgenden zes maanden kunnen voordoen 
en die waarschijnlijk een significante 
verslechtering van de 
elektriciteitsvoorziening tot gevolg hebben. 
Ook de regionale coördinatiecentra voeren 
regionale beoordelingen van de 
toereikendheid uit overeenkomstig de 
Europese wetgeving inzake het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen. Dit zijn 
beoordelingen van de toereikendheid op de 
zeer korte termijn (van week-ahead tot 
day-ahead) die in de context van het 
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systeembeheer worden gebruikt. systeembeheer worden gebruikt.

(Dit amendement is van toepassing op de
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Voordat de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, moeten 
zij de verstoringen op regelgevingsgebied 
onderzoeken die bijdragen tot het daarmee 
samenhangende zorgpunt op het gebied 
van de toereikendheid van hulpbronnen. 
Zij moeten worden verplicht maatregelen 
vast te stellen die de geconstateerde 
verstoringen tegengaan en die een 
tijdschema voor de uitvoering ervan 
omvatten. Capaciteitsmechanismen moeten 
alleen worden ingevoerd als er nog 
zorgpunten zijn die niet kunnen worden 
aangepakt door dergelijke verstoringen 
weg te nemen.

(28) Voordat de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, moeten 
zij de verstoringen op regelgevingsgebied 
onderzoeken die bijdragen tot het daarmee 
samenhangende zorgpunt op het gebied
van de toereikendheid van hulpbronnen. 
Zij moeten worden verplicht maatregelen 
vast te stellen die de geconstateerde 
verstoringen tegengaan en die een 
tijdschema voor de uitvoering ervan 
omvatten. Capaciteitsmechanismen moeten 
alleen worden ingevoerd als er nog 
zorgpunten, zoals 
energievoorzieningszekerheid, zijn die niet 
kunnen worden aangepakt door dergelijke 
verstoringen weg te nemen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Er moeten gedetailleerde 
voorschriften voor het bevorderen van 
doeltreffende grensoverschrijdende 
participatie in capaciteitsmechanismen, 
afgezien van reserveregelingen, worden 
vastgesteld. Transmissiesysteembeheerders 
over de grenzen heen moeten 
belangstellende elektriciteitsproducenten 
ondersteunen die willen deelnemen aan 
capaciteitsmechanismen in andere 

(31) Er moeten gedetailleerde 
voorschriften voor het bevorderen van 
doeltreffende grensoverschrijdende 
participatie in capaciteitsmechanismen, 
afgezien van strategische reserves, worden 
vastgesteld. Transmissiesysteembeheerders 
over de grenzen heen moeten 
belangstellende elektriciteitsproducenten 
ondersteunen die willen deelnemen aan 
capaciteitsmechanismen in andere 
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lidstaten. Daarom moeten zij berekenen tot 
welke capaciteit grensoverschrijdende 
participatie mogelijk is, participatie 
mogelijk maken en de beschikbaarheid 
controleren. De nationale regulerende 
instanties moeten de grensoverschrijdende 
voorschriften in de lidstaten handhaven.

lidstaten. Daarom moeten zij berekenen tot 
welke capaciteit grensoverschrijdende 
participatie mogelijk is, participatie 
mogelijk maken en de beschikbaarheid 
controleren. De nationale regulerende 
instanties moeten de grensoverschrijdende 
voorschriften in de lidstaten handhaven.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Gezien de verschillen in de 
nationale energiesystemen en de technische 
beperkingen van de bestaande 
elektriciteitsnetten, heeft de beste aanpak 
voor het verwezenlijken van vooruitgang 
bij de marktintegratie vaak betrekking op 
het regionale niveau. De regionale 
samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders moet 
daarom worden versterkt. Teneinde 
efficiënte samenwerking te waarborgen, 
moet een nieuw regelgevingskader 
voorzien in sterkere regionale governance 
en sterker regelgevend toezicht, onder 
meer door uitbreiding van de 
beslissingsbevoegdheden van het 
Agentschap bij grensoverschrijdende 
aangelegenheden. Nauwere samenwerking 
tussen de lidstaten kan ook noodzakelijk 
zijn in crisissituaties waarin de 
voorzieningszekerheid moet worden 
verhoogd en marktverstoringen moeten 
worden beperkt.

(32) Gezien de verschillen in de 
nationale energiesystemen en de technische 
beperkingen van de bestaande 
elektriciteitsnetten, heeft de beste en meest 
kosteneffectieve aanpak voor het 
verwezenlijken van vooruitgang bij de 
marktintegratie vaak betrekking op het 
regionale niveau. De regionale 
samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders moet 
daarom worden versterkt. Teneinde 
efficiënte samenwerking te waarborgen, 
moet een nieuw regelgevingskader 
voorzien in sterkere regionale governance 
en sterker regelgevend toezicht, onder 
meer door uitbreiding van de 
beslissingsbevoegdheden van het 
Agentschap bij grensoverschrijdende 
aangelegenheden. Nauwere samenwerking 
tussen de lidstaten kan ook noodzakelijk 
zijn in crisissituaties waarin de 
voorzieningszekerheid moet worden 
verhoogd en marktverstoringen moeten 
worden beperkt.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(35) De regionale operationele centra
moeten functies uitvoeren waarbij het 
regionale aspect voor toegevoegde waarde 
zorgt in vergelijking met op nationaal 
niveau uitgevoerde functies. Tot de 
functies van de regionale operationele 
centra moeten de functies behoren die 
worden uitgevoerd door de regionale 
veiligheidscoördinatoren alsmede 
aanvullende functies op het gebied van 
systeembeheer, marktbeheer en 
risicoparaatheid. Realtime beheer van het 
elektriciteitssysteem mag niet tot de door 
de regionale operationele centra
uitgevoerde functies behoren.

(35) De regionale coördinatiecentra
moeten functies uitvoeren waarbij het 
regionale aspect voor toegevoegde waarde 
zorgt in vergelijking met op nationaal 
niveau uitgevoerde functies. Tot de 
functies van de regionale 
coördinatiecentra moeten de functies 
behoren die worden uitgevoerd door de 
regionale veiligheidscoördinatoren alsmede 
aanvullende functies van regionaal belang. 
Realtime beheer van het 
elektriciteitssysteem mag niet tot de door 
de regionale coördinatiecentra uitgevoerde 
functies behoren.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De regionale operationele centra
moeten in eerste instantie in het belang van 
het systeem- en marktbeheer van de regio 
handelen en niet uitgaan van de belangen 
van een afzonderlijke entiteit. Aan de 
regionale operationele centra moeten 
daarom beslissingsbevoegdheden worden 
toevertrouwd op basis waarvan zij 
handelen en de door de 
transmissiesysteembeheerders van de 
systeembeheersregio met betrekking tot 
bepaalde functies ondernomen acties 
sturen, waarbij de centra een versterkte 
adviserende rol spelen met betrekking tot 
de resterende functies.

(36) De regionale coördinatiecentra
moeten in eerste instantie in het belang van 
het systeem- en marktbeheer van de regio 
handelen en niet uitgaan van de belangen 
van een afzonderlijke entiteit. De regionale 
coördinatiecentra moeten daarom een 
versterkte adviserende rol spelen door 
middel van het formuleren van 
aanbevelingen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Teneinde de efficiëntie van de (38) Teneinde de efficiëntie van de 
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elektriciteitsdistributienetten in de Unie te 
verbeteren en te zorgen voor nauwe 
samenwerking tussen de 
transmissiesysteembeheerders en het 
ENTSB voor elektriciteit moet een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders in de Unie 
Union ("DSB-entiteit van de EU") worden 
opgezet. De taken van de DSB-entiteit van 
de EU moeten nauwkeurig worden 
omschreven en de werkmethode ervan 
efficiëntie, transparantie en de 
representatieve aard van de 
distributiesysteembeheerders van de Unie 
garanderen. De DSB-entiteit van de EU 
moet nauw samenwerken met het ENTSB 
voor elektriciteit wat betreft de 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van de 
netcodes, voor zover van toepassing, en 
eraan werken te voorzien in richtsnoeren 
betreffende de integratie van onder meer 
verspreide opwekking en opslag in 
distributienetten of andere gebieden die 
verband houden met het beheer van 
distributienetten.

elektriciteitsdistributienetten in de Unie te 
verbeteren en te zorgen voor nauwe 
samenwerking tussen de 
transmissiesysteembeheerders en het 
ENTSB voor elektriciteit moet een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders in de Unie 
Union ("DSB-entiteit van de EU") worden 
opgezet. De taken van de DSB-entiteit van 
de EU moeten nauwkeurig worden 
omschreven en de werkmethode ervan 
moet de onafhankelijkheid, neutraliteit,
efficiëntie, transparantie en de 
representatieve aard van de 
distributiesysteembeheerders van de Unie 
garanderen, met inachtneming van de 
regionale specifieke kenmerken van de 
distributienetten. De DSB-entiteit van de 
EU moet nauw samenwerken met het 
ENTSB voor elektriciteit wat betreft de 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van de 
netcodes, voor zover van toepassing, en 
eraan werken te voorzien in richtsnoeren 
betreffende de integratie van onder meer 
verspreide opwekking en opslag in 
distributienetten of andere gebieden die 
verband houden met het beheer van 
distributienetten.

Motivering

Er zijn grote verschillen tussen de distributienetwerken in Europa: van het spanningsniveau, 
de topologie en het natuurlijke profiel van een bepaald gebied tot de consumptiepatronen van 
gebruikers. Deze specifieke kenmerken moeten in aanmerking worden genomen bij de 
activiteiten van de DSB-entiteit van de EU.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de basis tot stand te brengen 
waarmee de doelstellingen van de 
Europese energie-unie efficiënt worden 
verwezenlijkt, en met name het klimaat- en 
energiekader 203030 doordat marktsignalen 

(a) de basis tot stand te brengen 
waarmee de doelstellingen van de 
Europese energie-unie efficiënt worden 
verwezenlijkt, en met name het klimaat- en 
energiekader 203030 doordat marktsignalen 
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mogelijk worden gemaakt ten bate van de 
flexibiliteit, het koolstofarm maken van de 
economie en innovatie;

mogelijk worden gemaakt ten bate van de 
flexibiliteit, de energie-efficiëntie en 
innovatie, ook rekening houdend met de 
rol van interconnectoren en het 
toenemende aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen voor de transitie naar een 
duurzaam energiesysteem;

_________________ _________________

30 COM/2014/015 final. 30 COM/2014/015 final.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) fundamentele beginselen vast te 
stellen voor goed functionerende, 
geïntegreerde elektriciteitsmarkten, waarbij 
niet-discriminerende toegang voor alle 
aanbieders van hulpbronnen en 
elektriciteitsklanten mogelijk is, de 
consumenten mondig worden gemaakt, 
vraagrespons en energie-efficiëntie worden 
bevorderd, de bundeling van verspreide 
vraag en aanbod mogelijk is en wordt 
bijgedragen tot het koolstofarm maken van 
de economie door middel van 
marktintegratie en marktgebaseerde 
vergoeding van uit hernieuwbare bronnen 
opgewekte elektriciteit;

(b) fundamentele beginselen vast te 
stellen voor goed functionerende, 
geïntegreerde elektriciteitsmarkten, waarbij 
niet-discriminerende toegang voor alle 
aanbieders van hulpbronnen en 
elektriciteitsklanten mogelijk is, de 
consumenten mondig worden gemaakt, 
vraagrespons, energieopslag en energie-
efficiëntie worden bevorderd, de bundeling 
van verspreide vraag en aanbod mogelijk 
is, voldoende elektriciteitsinterconnectie 
wordt bevorderd en wordt bijgedragen tot 
het koolstofarm maken van de economie 
door middel van marktintegratie en 
marktgebaseerde vergoeding van uit 
hernieuwbare bronnen opgewekte 
elektriciteit;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) „congestie”: een situatie waarin niet 
aan alle verzoeken van marktspelers 
betreffende handel tussen twee biedzones
kan worden voldaan, aangezien de fysieke 

(c) „congestie”: een situatie waarin niet 
aan alle verzoeken van marktspelers 
betreffende handel kan worden voldaan, 
aangezien de fysieke stromen op de 



PE609.648v03-00 18/84 AD\1141552NL.docx

NL

stromen op de netelementen die niet in 
deze stromen kunnen voorzien daardoor in 
aanzienlijke mate zouden worden 
getroffen;

netelementen die niet in deze stromen 
kunnen voorzien daardoor in aanzienlijke 
mate zouden worden getroffen;

Motivering

Volgens de oorspronkelijke definitie zouden congesties enkel kunnen voorkomen tussen twee 
biedzones en niet binnen een biedzone. Het amendement was ook nodig met het oog op 
afstemming met de definitie van biedzone.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "capaciteitsmechanisme": een 
administratieve maatregel waarmee wordt 
gewaarborgd dat het gewenste niveau van 
voorzieningszekerheid wordt bereikt door 
middel van de vergoeding van hulpbronnen 
aan de hand van de beschikbaarheid ervan, 
met uitzondering van maatregelen in 
verband met ondersteunende diensten;

(u) "capaciteitsmechanisme": een 
administratieve maatregel waarmee wordt 
gewaarborgd dat het noodzakelijke niveau 
van voorzieningszekerheid wordt bereikt 
door middel van de vergoeding van 
hulpbronnen aan de hand van de 
beschikbaarheid ervan, met uitzondering 
van maatregelen in verband met 
ondersteunende diensten, die is 
aangenomen in overeenstemming met de 
bepalingen van deze verordening en in 
overeenstemming met de staatssteunregels 
en met de beginselen van 
noodzakelijkheid, evenredigheid en non-
discriminatie;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 – letter v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) "strategische reserve": een 
capaciteitsmechanisme waarbij uitsluitend 
dispatching van hulpbronnen plaatsvindt 
indien clearing op de day-ahead- en 
intradaymarkten niet is geslaagd, de 
transmissiesysteembeheerders al hun 

(v) "strategische reserve": een 
capaciteitsmechanisme waarbij 
hulpbronnen buiten de markt worden 
gehouden en uitsluitend dispatching van 
hulpbronnen plaatsvindt indien clearing op 
de day-ahead- en intradaymarkten niet is 
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balanceringshulpbronnen hebben ingezet 
om een evenwicht tussen vraag en aanbod 
tot stand te brengen, en onbalans op de 
markt tijdens perioden waarin dispatching 
van de reserves heeft plaatsgevonden, is 
afgewikkeld aan de hand van de waarde 
van de verloren belasting;

geslaagd, de transmissiesysteembeheerders 
al hun balanceringshulpbronnen hebben 
ingezet om een evenwicht tussen vraag en 
aanbod tot stand te brengen, en onbalans 
op de markt tijdens perioden waarin 
dispatching van de reserves heeft 
plaatsgevonden, is afgewikkeld aan de 
hand van de waarde van de verloren 
belasting;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) prijsvorming vindt plaats op basis 
van vraag en aanbod;

(a) prijsvorming weerspiegelt in het 
algemeen vraag en aanbod;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) acties waardoor prijsvorming op 
basis van vraag en aanbod wordt 
tegengegaan of die een negatieve prikkel 
vormen voor de ontwikkeling van meer 
flexibele opwekking, koolstofarme 
opwekking of meer flexibele vraag, 
worden voorkomen;

(b) acties waardoor prijsvorming op 
basis van vraag en aanbod wordt 
tegengegaan, worden voorkomen, tenzij ze 
de verwezenlijking van solidariteit en een 
eerlijke verdeling van kosten tot doel 
hebben en voldoende rekening houden 
met energiearme consumenten;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de ontwikkeling van meer flexibele 
opwekking, koolstofarme opwekking en 
meer flexibele vraag wordt gestimuleerd;
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) marktspelers zijn verplicht 
nadelige risico's te beoordelen die nieuwe 
producten en diensten met zich 
meebrengen voor huishoudelijke 
afnemers en hun aanbod op grond 
hiervan aan te passen; 

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) nationale regulerende instanties 
houden toezicht op de 
marktontwikkelingen en passen waar 
nodig de bescherming aan;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) consumenten en kleine bedrijven 
worden in staat gesteld aan de markt deel 
te nemen door middel van de bundeling 
van opwekking door meerdere productie-
installaties of belasting door meerdere 
verbruikersinstallaties, waardoor kan 
worden voorzien in gezamenlijke 
aanbiedingen op de elektriciteitsmarkt en 
gezamenlijk beheer in het 
elektriciteitssysteem kan plaatsvinden, 
waarbij de voorschriften inzake 
mededinging van het EU-Verdrag moeten 
worden nageleefd;

(d) consumenten en kleine bedrijven 
worden in staat gesteld individueel en 
collectief, door deelname aan een lokale 
energiegemeenschap, en aangemoedigd
door middel van de bundeling van 
opwekking door meerdere productie-
installaties of belasting door meerdere 
verbruikersinstallaties aan de markt deel te 
nemen, waardoor kan worden voorzien in 
gezamenlijke aanbiedingen op de 
elektriciteitsmarkt en gezamenlijk beheer 
in het elektriciteitssysteem kan 
plaatsvinden, waarbij de voorschriften 
inzake mededinging van het EU-Verdrag 
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moeten worden nageleefd;

Motivering

De algemene beginselen voor de elektriciteitsmarkt van de EU moeten een grondslag bieden 
waarmee alle vormen van actieve participatie door consumenten, en niet enkel bundeling, 
worden erkend en aangemoedigd.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de marktvoorschriften dragen bij tot 
het koolstofarm maken van de economie 
doordat de integratie van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen mogelijk 
wordt gemaakt en prikkels voor energie-
efficiëntie worden geboden;

(e) de marktvoorschriften dragen bij tot 
het koolstofarm maken van de economie 
doordat prikkels voor de integratie van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen en voor energie-efficiëntie 
worden geboden;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de marktvoorschriften zorgen voor 
passende investeringsprikkels voor 
opwekking, opslag, energie-efficiëntie en 
vraagrespons, waardoor aan de behoeften 
van de markt tegemoet wordt gekomen en 
de voorzieningszekerheid wordt 
gewaarborgd;

(f) de marktvoorschriften hebben tot 
doel te zorgen voor passende 
investeringsprikkels voor opwekking, met 
name voor langetermijninvesteringen in 
koolstofarme opwekking, opslag, energie-
efficiëntie en vraagrespons, waardoor aan 
de behoeften van de markt tegemoet wordt 
gekomen en de voorzieningszekerheid 
wordt gewaarborgd;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(g) belemmeringen voor 
grensoverschrijdende elektriciteitsstromen 
en grensoverschrijdende transacties op 
elektriciteitsmarkten en aanverwante 
dienstenmarkten worden voorkomen;

(g) belemmeringen voor 
grensoverschrijdende elektriciteitsstromen 
en grensoverschrijdende transacties op 
elektriciteitsmarkten en aanverwante 
dienstenmarkten worden weggenomen;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) alle opwekkings-, opslag- en 
vraaghulpbronnen nemen op gelijke voet 
deel aan de markt;

(i) alle opwekkings-, opslag- en 
vraaghulpbronnen nemen op gelijke voet 
deel aan de markt, op zodanige wijze dat 
rekening wordt gehouden met de 
voordelen en kosten die elk van hen heeft 
voor het milieu en het systeem, hun 
duurzaamheid, en hun bijdrage aan de 
doelstellingen voor het koolstofarm 
maken van de economie zoals vastgesteld 
in het Akkoord van Parijs van 2015 en 
richtlijn (EU) .../... [richtlijn 
hernieuwbare energie];

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) de marktvoorschriften maken 
toegang en vertrek van 
elektriciteitsopwekkers en 
elektriciteitsleveranciers mogelijk 
naargelang van hun beoordeling van de 
economische en financiële 
levensvatbaarheid van hun activiteiten;

(m) de marktvoorschriften maken 
toegang en vertrek van 
elektriciteitsopwekkers, 
energieopslagbedrijven en 
elektriciteitsleveranciers mogelijk 
naargelang van hun beoordeling van de 
economische en financiële 
levensvatbaarheid van hun activiteiten;

Motivering

Aangezien opslag als een afzonderlijke activiteit in het elektriciteitssysteem wordt 
gedefinieerd, moeten opslagbedrijven in staat zijn op dezelfde basis als andere marktspelers 
beslissingen te nemen over het betreden of verlaten van de markt.
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

Billijke transitie

De Commissie biedt met alle beschikbare 
middelen steun aan lidstaten die een 
nationale strategie invoeren voor de 
geleidelijke vermindering van de 
geïnstalleerde kolencentrales en 
mijncapaciteit, waaronder gerichte 
financiële steun om een "billijke 
transitie" mogelijk te maken in regio's die 
een structurele verandering ondergaan. 
De Commissie biedt de lidstaten bijstand 
om de sociale, personele en industriële 
gevolgen van de transitie naar schone 
energie aan te pakken. De Commissie 
werkt daarbij nauw samen met de 
betrokken partijen in regio's met 
steenkool- en koolstofintensieve 
productie, biedt hun advies, met name 
betreffende de toegang tot en het gebruik 
van de beschikbare fondsen en 
programma's, en stimuleert de 
uitwisseling van goede praktijken, 
waaronder discussies over industriële 
stappenplannen en 
herscholingsbehoeften, zulks door middel 
van gerichte platforms, inclusief het 
initiatief betreffende een billijke transitie 
voor werknemers en gemeenschappen dat 
is vastgesteld in Verordening (EU) nr. 
.../... [de governanceverordening].

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1



PE609.648v03-00 24/84 AD\1141552NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle marktspelers streven naar 
systeemevenwicht en zijn financieel 
verantwoordelijk voor onbalans die zij in 
het systeem veroorzaken. Zij zijn 
balanceringsverantwoordelijken of zij 
delegeren hun verantwoordelijkheid aan de 
balanceringsverantwoordelijke van hun 
keuze.

1. Alle marktspelers streven naar 
systeemevenwicht en zijn financieel 
verantwoordelijk voor onbalans die zij in 
het systeem veroorzaken, op voorwaarde 
dat alle marktspelers overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 toegang hebben tot 
balancerings- en intradaymarkten. Zij zijn 
balanceringsverantwoordelijken of zij 
delegeren hun verantwoordelijkheid aan de 
balanceringsverantwoordelijke van hun 
keuze.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen voorzien in een 
afwijking van de verantwoordelijkheid 
voor balancering met betrekking tot:

2. De lidstaten kunnen, na overleg 
met de distributiesysteembeheerders,
voorzien in een afwijking van de 
verantwoordelijkheid voor balancering met 
betrekking tot:

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) demonstratieprojecten; Schrappen

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) installaties die door de Commissie 
goedgekeurde steun ontvangen die voldoet 
aan de staatssteunregels krachtens de 
artikelen 107 tot en met 109 VWEU en die 

(c) installaties die door de Commissie 
goedgekeurde steun ontvangen die voldoet 
aan de staatssteunregels krachtens de 
artikelen 107 tot en met 109 VWEU en die 
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vóór [PB: inwerkingtreding] zijn 
opgeleverd. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig de staatssteunregels van de 
Unie geheel of gedeeltelijk van de 
verantwoordelijkheid voor balancering 
vrijgestelde marktspelers stimuleren om 
tegen een passende vergoeding de 
volledige verantwoordelijkheid voor 
balancering te aanvaarden.

vóór [PB: inwerkingtreding] zijn 
opgeleverd. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig de staatssteunregels van de 
Unie geheel of gedeeltelijk van de 
financiële verantwoordelijkheid voor 
balancering vrijgestelde marktspelers 
prikkels bieden om tegen een passende 
vergoeding de volledige 
verantwoordelijkheid voor balancering te 
aanvaarden.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle marktspelers hebben 
afzonderlijk of door middel van bundeling 
toegang tot de balanceringsmarkt. De 
voorschriften en producten betreffende de 
balanceringsmarkt zijn in 
overeenstemming met de noodzaak om 
rekening te houden met het toenemende 
aandeel van variabele opwekking, de 
toenemende vraagbeheersing en de 
opkomst van nieuwe technologieën.

1. Alle marktspelers hebben 
afzonderlijk of door middel van bundeling 
volledig toegang tot de balanceringsmarkt. 
De voorschriften en producten betreffende 
de balanceringsmarkt zijn in 
overeenstemming met de noodzaak om 
rekening te houden met het toenemende 
aandeel van variabele opwekking, de 
toenemende vraagbeheersing en de 
opkomst van nieuwe technologieën.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Balanceringsmarkten moeten 
zodanig zijn georganiseerd dat 
doeltreffende niet-discriminatie tussen 
marktspelers wordt gewaarborgd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
afwijkende technische capaciteit van de 
opwekking uit variabele hernieuwbare 
bronnen, de respons aan de vraagzijde en 
opslag.

2. Balanceringsmarkten moeten 
zodanig zijn georganiseerd dat 
doeltreffende niet-discriminatie tussen 
marktspelers wordt gewaarborgd. 
Balanceringsmarkten moeten zodanig 
ontworpen zijn dat ze een maximaal
opwekkingsaandeel uit hernieuwbare 
bronnen mogelijk maken, waaronder met 
name kleinschalige gedecentraliseerde of 
verspreide opwekking. De regels voor 
balanceringsmarkten waarborgen dat 
energiegemeenschappen evenredige en 
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eenvoudige markttoegang hebben.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De omvangsbepaling van 
reservecapaciteit wordt op regionaal niveau 
verricht overeenkomstig punt 7 van bijlage 
I. De regionale operationele centra
ondersteunen de 
transmissiesysteembeheerders bij het 
bepalen van de hoeveelheid 
balanceringscapaciteit die moet worden 
aangekocht overeenkomstig punt 8 van 
bijlage I.

7. De omvangsbepaling van 
reservecapaciteit wordt op regionaal niveau 
verricht overeenkomstig punt 7 van bijlage 
I. De regionale coördinatiecentra
ondersteunen de 
transmissiesysteembeheerders bij het
bepalen van de hoeveelheid 
balanceringscapaciteit die moet worden 
aangekocht overeenkomstig punt 8 van 
bijlage I.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De aankoop van 
balanceringscapaciteit wordt 
overeenkomstig punt 8 van bijlage I op 
regionaal niveau vergemakkelijkt. De 
aankoop is gebaseerd op een primaire 
markt en zodanig georganiseerd dat er in 
het prekwalificatieproces geen 
discriminatie plaatsvindt tussen 
afzonderlijke en gebundelde marktspelers.

8. De aankoop van 
balanceringscapaciteit wordt 
overeenkomstig punt 8 van bijlage I op 
regionaal niveau vergemakkelijkt. De 
aankoop is gebaseerd op een primaire 
markt en in het prekwalificatieproces vindt
geen discriminatie plaats tussen 
afzonderlijke en gebundelde marktspelers, 
waaronder met name in het geval sprake 
is van deelname.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Opwaartse balanceringscapaciteit 9. Opwaartse balanceringscapaciteit 
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en neerwaartse balanceringscapaciteit 
worden afzonderlijk ingekocht. De 
contractering vindt niet meer dan één dag 
vóór de levering van de 
balanceringscapaciteit plaats en de 
contracteringsperiode bestrijkt maximaal 
één dag.

en neerwaartse balanceringscapaciteit 
worden afzonderlijk ingekocht. De 
contractering vindt niet meer dan één dag 
vóór de levering van de 
balanceringscapaciteit plaats en de 
contracteringsperiode bestrijkt maximaal 
één dag. Overeenkomstig de artikelen 34, 
lid 6, en 36, lid 10, van de 
balanceringsrichtsnoeren kan iedere 
transmissiesysteembeheerder een voorstel 
bij de bevoegde regulerende instantie 
indienen met een verzoek om vrijstelling 
van de in dit lid voorziene aankoopregels. 

Het vrijstellingsverzoek omvat:

(a) een specificatie van de termijn 
waarvoor de vrijstelling geldt;

(b) een specificatie van het volume 
van de balanceringscapaciteit waarvoor 
de vrijstelling geldt;

(c) een analyse van het effect van een 
dergelijke vrijstelling op de deelname van 
de balanceringshulpbronnen; alsmede

(d) een rechtvaardiging van de 
vrijstelling, waarin wordt aangetoond dat 
een dergelijke vrijstelling tot een grotere 
economische efficiëntie zou leiden.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zijn zodanig georganiseerd dat 
deze niet-discriminerend zijn;

(a) zijn niet-discriminerend;

Motivering

Het beginsel van non-discriminatie op de day-ahead- en intradaymarkten moet rechtswerking 
hebben zonder verdere maatregelen door de lidstaten.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De marktbeheerders voorzien in 
producten die kunnen worden verhandeld 
op de day-ahead- en intradaymarkten en 
die zo klein van omvang zijn, met een 
minimale omvang van de bieding van ten 
hoogste 1 megawatt, dat doeltreffende 
deelname van respons aan de vraagzijde, 
energieopslag en kleinschalige 
hernieuwbare bronnen mogelijk is.

3. De marktbeheerders voorzien in 
producten die kunnen worden verhandeld 
op de day-ahead- en intradaymarkten en 
die zo klein van omvang zijn, met een 
minimale omvang van de bieding van ten 
hoogste 1 megawatt, dat doeltreffende 
deelname van respons aan de vraagzijde, 
energieopslag en kleinschalige 
hernieuwbare bronnen mogelijk is, 
waaronder voor energiegemeenschappen 
middels proportionele en eenvoudige 
toegang.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er mag geen maximale limiet voor 
de wholesale-elektriciteitsprijs worden 
vastgelegd, tenzij deze limiet overeenkomt 
met de in overeenstemming met artikel 10 
bepaalde waarde van de verloren belasting. 
Er mag geen minimale limiet voor de 
wholesale-elektriciteitsprijs worden 
vastgelegd, tenzij deze limiet overeenkomt 
met een waarde van min 2 000 EUR of
minder en, indien deze limiet wordt bereikt 
of naar verwachting zal worden bereikt, 
voor de volgende dag overeenkomt met 
een lagere waarde. Deze bepaling is onder 
meer van toepassing op het bieden en 
clearen in alle tijdsbestekken en omvat 
prijzen voor balanceringsenergie en 
onbalans.

1. Er mag geen maximale limiet voor 
de wholesale-elektriciteitsprijs worden 
vastgelegd, tenzij deze limiet overeenkomt 
met de in overeenstemming met artikel 10 
bepaalde waarde van de verloren belasting.
In sterk onderling verbonden markten 
worden deze maximale limieten op 
hetzelfde niveau in alle biedzones en 
markten vastgesteld om 
marktverstoringen te voorkomen. Er mag 
geen minimale limiet voor de wholesale-
elektriciteitsprijs worden vastgelegd, tenzij 
deze limiet overeenkomt met een waarde 
van min 2 000 EUR of minder en, indien 
deze limiet wordt bereikt of naar 
verwachting zal worden bereikt, voor de 
volgende dag overeenkomt met een lagere 
waarde. Deze bepaling is onder meer van 
toepassing op het bieden en clearen in alle 
tijdsbestekken en omvat prijzen voor 
balanceringsenergie en onbalans.

Motivering

In sterk onderling verbonden markten moet een uniforme technische prijslimiet worden 
gewaarborgd. Zonder dergelijke uniforme limieten zouden inefficiëntie kunnen plaatsvinden 
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op momenten van schaarste, omdat de marktdeelnemers in de grensoverschrijdende 
concurrentie voor energie kunstmatig zouden worden gehinderd door de verschillen in het 
vermogen om prijsbiedingen uit te brengen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer dispatching van 
elektriciteitsproductie-installaties 
plaatsvindt, geven de 
transmissiesysteembeheerders prioriteit 
aan productie-installaties die hernieuwbare 
energiebronnen gebruiken, aan 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
uit kleine productie-installaties of aan 
productie-installaties die opkomende 
technologieën gebruiken, in de volgende 
gevallen:

2. Wanneer dispatching van 
elektriciteitsproductie-installaties 
plaatsvindt, geven de transmissie- en 
distributiesysteembeheerders prioriteit aan 
productie- en opslaginstallaties die 
hernieuwbare energiebronnen gebruiken, 
aan hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling uit kleine 
productie-installaties of aan productie-
installaties die opkomende technologieën 
gebruiken, in de volgende gevallen:

(a) productie-installaties die 
hernieuwbare energiebronnen of 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch 
vermogen van minder dan 500 kW; of 

(a) productie-installaties die 
hernieuwbare energiebronnen of 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch 
vermogen van minder dan 500 kW; of 

(b) demonstratieprojecten op het 
gebied van innovatieve technologieën.

(b) demonstratieprojecten op het 
gebied van innovatieve technologieën.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Productie-installaties die 
hernieuwbare energiebronnen of 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch 
vermogen van minder dan 500 kW; 
Productie-installaties die hernieuwbare 
energiebronnen of hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebruiken die vóór 
[PB: inwerkingtreding] zijn opgeleverd en 

4. Teneinde een stabiel 
regelgevingskader voor investeerders te 
waarborgen, blijven productie- en 
opslaginstallaties die hernieuwbare 
energiebronnen of hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebruiken die vóór 
[PB: inwerkingtreding] zijn opgeleverd en 
op het moment van oplevering 
onderworpen waren aan prioritaire 
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op het moment van oplevering 
onderworpen waren aan prioritaire 
dispatching overeenkomstig artikel 15, lid 
5, van Richtlijn 2012/27/EU van het 
Europees Parlement en de Raad of artikel 
16, lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad1 blijven 
onderworpen aan prioritaire dispatching. 
Prioritaire dispatching is niet meer van 
toepassing vanaf de datum waarop de 
productie-installatie aan significante 
wijzigingen wordt onderworpen, hetgeen 
ten minste het geval is wanneer een nieuwe 
aansluitovereenkomst noodzakelijk is of de 
opwekkingscapaciteit wordt verhoogd.

dispatching overeenkomstig artikel 15, lid 
5, van Richtlijn 2012/27/EU van het
Europees Parlement en de Raad of artikel 
16, lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad1 blijven 
onderworpen aan prioritaire dispatching. 
Prioritaire dispatching is niet meer van 
toepassing vanaf de datum waarop de 
productie- en opslaginstallatie aan 
significante wijzigingen wordt 
onderworpen, hetgeen ten minste het geval 
is wanneer een nieuwe 
aansluitovereenkomst noodzakelijk is of de 
opwekkings- of opslagcapaciteit wordt 
verhoogd. 

––––––––––––– –––––––––––––

1. Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 
5.6.2009, blz. 16).

1. Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 
5.6.2009, blz. 16).

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen, overeenkomstig de 
staatssteunregels van de Unie, 
marktspelers aan wie prioritaire toegang 
is verleend, prikkels bieden om zich tegen 
een passende vergoeding uit de prioritaire 
dispatching terug te trekken.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4 bis. De lidstaten houden zich aan de 
bepalingen van dit artikel door middel van 
de rapporteringsprocedure betreffende de 
interne energiemarkt zoals voorzien in 
artikel [21] van Verordening (EU) nr. 
.../... [de governanceverordening].

Voordat prioritaire dispatching zoals 
bedoeld in de leden 2 en 3 wordt stopgezet, 
waarborgen de lidstaten in het bijzonder 
dat alle markten, daaronder begrepen alle 
bijbehorende diensten, volledig open zijn 
voor de deelname van hernieuwbare 
energiebronnen, dat de regels met 
betrekking tot dispatching volledig 
transparant en marktgebaseerd zijn, dat 
een transparante methodologie voor de 
beperkingsregels is vastgesteld, en dat het 
stopzetten van prioritaire dispatching voor 
productie-installaties die hernieuwbare 
energiebronnen gebruiken, geen afbreuk 
doet aan de bijdrage die zij leveren aan:

(a) de EU-doelstelling voor 2030 zoals 
vastgesteld in de richtlijn ter bevordering 
van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen;

(b) de reductie van de totale 
broeikasgasemissies van de EU in 2030 
tot ten minste 40 % onder het niveau van 
1990 zoals vastgesteld in de beoogde 
nationaal vastgestelde reductietoezegging 
van de EU en haar lidstaten die is 
ingediend bij het secretariaat van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hulpbronnen waarop beperking 
of redispatching betrekking heeft, worden 
gekozen uit productie- of 
verbruikersinstallaties die aanbiedingen 

2. De hulpbronnen waarop beperking 
of redispatching betrekking heeft, worden 
gekozen uit productie-, opslag- of 
verbruikersinstallaties die aanbiedingen 



PE609.648v03-00 32/84 AD\1141552NL.docx

NL

indienen voor beperking of redispatching 
door middel van marktgebaseerde 
mechanismen; hiervoor vindt een 
financiële vergoeding plaats. Niet-
marktgebaseerde beperking of 
redispatching van vraagrespons wordt 
uitsluitend gebruikt wanneer er geen 
marktgebaseerd alternatief beschikbaar is, 
wanneer alle beschikbare marktgebaseerde 
hulpbronnen zijn gebruikt of wanneer het 
aantal productie- of verbruikersinstallaties 
dat beschikbaar is in het gebied waar 
geschikte productie- of 
verbruikersinstallaties voor de levering van 
de dienst zich bevinden, te klein is om 
daadwerkelijke mededinging te 
waarborgen. De levering van 
marktgebaseerde hulpbronnen staat open 
voor alle opwekkingstechnologieën, opslag 
en vraagrespons, met inbegrip van in 
andere lidstaten gevestigde beheerders, 
tenzij dit uit technisch oogpunt niet 
haalbaar is.

indienen voor beperking of redispatching 
door middel van marktgebaseerde 
mechanismen; hiervoor vindt een volledige
financiële vergoeding plaats. De deelname 
aan marktgebaseerde mechanismen is 
vrijwillig voor alle marktdeelnemers, 
waaronder met name kleine 
gedecentraliseerde en verspreide 
opwekking. Niet-marktgebaseerde 
beperking of redispatching van 
vraagrespons wordt uitsluitend gebruikt 
wanneer er geen marktgebaseerd alternatief 
beschikbaar is, wanneer alle beschikbare 
marktgebaseerde hulpbronnen zijn gebruikt 
of wanneer het aantal productie- of 
verbruikersinstallaties dat beschikbaar is in 
het gebied waar geschikte productie- of 
verbruikersinstallaties voor de levering van 
de dienst zich bevinden, te klein is om 
daadwerkelijke mededinging te 
waarborgen. De levering van 
marktgebaseerde hulpbronnen staat open 
voor alle opwekkingstechnologieën, opslag 
en vraagrespons, met inbegrip van in 
andere lidstaten gevestigde beheerders, 
tenzij dit uit technisch oogpunt niet 
haalbaar is.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verantwoordelijke 
systeembeheerders brengen ten minste één 
maal per jaar verslag uit aan de bevoegde 
regulerende instantie over de beperking of 
neerwaartse redispatching van productie-
installaties die hernieuwbare 
energiebronnen gebruiken of 
hoogrenderende warmte-krachtkoppeling 
en over maatregelen die zijn getroffen om 
de behoefte aan beperking of neerwaartse 
redispatching in de toekomst terug te 
dringen. Beperking of redispatching van 
productie-installaties die hernieuwbare 
energiebronnen gebruiken of 

3. De verantwoordelijke 
systeembeheerders brengen ten minste één 
maal per jaar verslag uit aan de bevoegde 
regulerende instantie en aan ACER:
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hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
wordt overeenkomstig lid 6 vergoed.

- over het niveau van ontwikkeling 
en effectiviteit van marktgebaseerde 
beperking of redispatching van productie-
, energieopslag- of 
vraagresponsinstallaties; 

- over de redenen, volumes en 
soorten technologieën die vallen onder de 
beperking of neerwaartse redispatching van 
productie-installaties die hernieuwbare 
energiebronnen gebruiken of 
hoogrenderende warmte-krachtkoppeling;

- over maatregelen die zijn getroffen 
om de behoefte aan beperking of 
neerwaartse redispatching te reduceren; 
alsmede

- over verzoeken en contractuele 
regelingen met productie-installaties om 
de werking van deze installaties af te 
stemmen op een bepaalde 
elektriciteitstoevoer. Systeembeheerders 
moeten de noodzaak van dergelijke 
regelingen rechtvaardigen, en ook in 
hoeverre deze diensten niet kunnen 
worden geleverd door andere 
hulpbronnen; dit om aan te geven of dit in 
overeenstemming was met het tegen de 
laagste kosten verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Unie.

De regulerende instanties beoordelen het 
marktaandeel jaarlijks.

Beperking of redispatching van productie-
of opslaginstallaties die hernieuwbare 
energiebronnen gebruiken of 
hoogrenderende warmte-krachtkoppeling 
wordt overeenkomstig lid 6 vergoed.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de transmissie- en distributienetten (a) de transmissie- en distributienetten 
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in staat zijn tot transmissie van uit 
hernieuwbare energiebronnen of door 
middel van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling geproduceerde 
elektriciteit, waarbij zo min mogelijk 
beperking of redispatching plaatsvindt. Bij 
de netplanning kan evenwel rekening 
worden met een zekere mate van beperking 
of redispatching wanneer dit in economisch 
opzicht efficiënter is en overeenkomt met 
ten hoogste 5 % van de geïnstalleerde 
capaciteit met gebruikmaking van 
hernieuwbare energiebronnen of 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in 
hun zone;

in staat zijn tot transmissie van uit 
hernieuwbare energiebronnen of door 
middel van hoogrenderende warmte-
krachtkoppeling geproduceerde of 
opgeslagen elektriciteit, waarbij zo min 
mogelijk beperking of redispatching 
plaatsvindt. Bij de netplanning kan 
evenwel rekening worden gehouden met 
een zekere mate van beperking of 
redispatching wanneer dit in economisch 
opzicht efficiënter is en overeenkomt met 
ten hoogste 5 % van de geïnstalleerde of 
opgeslagen capaciteit met gebruikmaking 
van hernieuwbare energiebronnen, 
vraagrespons of hoogrenderende warmte-
krachtkoppeling op het connectiepunt, 
mits er voorafgaand aan de goedkeuring 
een passende raadpleging heeft 
plaatsgevonden van de belanghebbenden;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) passende net- en 
marktgerelateerde operationele 
maatregelen worden getroffen teneinde 
beperking of neerwaartse redispatching 
van uit hernieuwbare energiebronnen of 
door middel van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling geproduceerde 
elektriciteit tot een minimum te beperken.

(b) hun netten voldoende flexibel zijn 
zodat zij in staat zijn om hun netten te 
beheren zoals bedoeld in artikel [51] van 
Richtlijn .../... [de elektriciteitsrichtlijn].

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) passende net- en 
marktgerelateerde operationele 
maatregelen worden getroffen, teneinde 
alle uit hernieuwbare energiebronnen of 
door middel van hoogrenderende warmte-
krachtkoppeling geproduceerde 
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elektriciteit efficiënt tegemoet te komen en 
de beperking of neerwaartse 
redispatching ervan tot een minimum te 
beperken.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) productie-installaties die 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
gebruiken, worden uitsluitend 
onderworpen aan neerwaartse 
redispatching of beperking indien er, 
behalve beperking of neerwaartse 
redispatching van productie-installaties 
die hernieuwbare energiebronnen 
gebruiken, geen alternatieven zijn of 
indien andere oplossingen zouden leiden 
tot onevenredige kosten of risico's voor de 
veiligheid van het net;

(b) productie-installaties die 
hoogrenderende warmte-krachtkoppeling 
gebruiken, en in het bijzonder in de 
gevallen waarin:

(i) het hoofddoel van deze productie-
installaties de opwekking is van warmte 
voor de productieprocessen die in de 
desbetreffende industriële locatie 
plaatsvinden;

(ii) de opwekking van warmte en 
elektriciteit onderling onlosmakelijk is 
verbonden, zodat elke verandering in 
warmteopwekking onbedoeld resulteert in 
een verandering in de productie van 
werkzaam vermogen en vice versa;

worden onderworpen aan neerwaartse 
redispatching of beperking indien er, 
behalve beperking of neerwaartse 
redispatching van productie-installaties 
die hernieuwbare energiebronnen 
gebruiken, geen alternatieven zijn of 
indien andere oplossingen zouden leiden 
tot onevenredige kosten of risico's voor de 
veiligheid van het net;
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zelfgeproduceerde elektriciteit van 
productie-installaties die hernieuwbare 
energiebronnen of hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebruiken dieniet 
wordt teruggeleverd aan het transmissie-
of distributienet wordt niet beperkt, tenzij 
er geen andere mogelijkheid bestaat om 
problemen inzake de netbeveiliging op te 
lossen;

(c) zelfgeproduceerde elektriciteit van 
productie-installaties die hernieuwbare 
energiebronnen of hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebruiken die 
hoofdzakelijk voor zelfconsumptie bedoeld 
is, wordt niet beperkt, tenzij er geen 
alternatief bestaat of indien andere 
oplossingen in onevenredige risico's voor
de netbeveiliging zouden resulteren;

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) neerwaartse redispatching of 
beperking overeenkomstig de punten a) tot 
en met c) wordt naar behoren en op 
transparante wijze gerechtvaardigd. De 
rechtvaardiging wordt opgenomen in het in 
lid 3 bedoelde verslag.

(d) neerwaartse redispatching of 
beperking overeenkomstig de punten a) tot 
en met c) hierboven wordt naar behoren en 
op transparante wijze gerechtvaardigd. De 
rechtvaardiging wordt opgenomen in het in 
lid 3 bedoelde verslag.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer niet-marktgebaseerde 
beperking of redispatching wordt gebruikt, 
wordt dit onderworpen aan financiële 
vergoeding door de systeembeheerder die 
om beperking of redispatching verzoekt 
aan de eigenaar van de productie- of 
verbruikersinstallatie waarvoor beperking 
of redispatching plaatsvindt. De financiële 
vergoeding is ten minste gelijk aan het 
hoogste van de volgende elementen:

6. Wanneer niet-marktgebaseerde 
beperking of redispatching wordt gebruikt, 
wordt dit onderworpen aan financiële 
vergoeding door de systeembeheerder die 
om beperking of redispatching verzoekt 
aan de eigenaar van de productie-, 
energieopslag- of verbruikersinstallatie
waarvoor beperking of redispatching 
plaatsvindt. De financiële vergoeding is ten 
minste gelijk aan het hoogste van de 
volgende elementen:
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(a) aanvullende exploitatiekosten als 
gevolg van beperking van redispatching, 
zoals aanvullende brandstofkosten in het 
geval van opwaartse redispatching, of 
backup-warmtevoorziening in het geval 
van neerwaartse redispatching of beperking 
van productie-installaties die 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
gebruiken;

(a) aanvullende exploitatiekosten als 
gevolg van beperking van redispatching, 
zoals aanvullende brandstofkosten in het 
geval van opwaartse redispatching, of 
backup-warmtevoorziening in het geval 
van neerwaartse redispatching of beperking 
van productie-installaties die 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
gebruiken;

(b) 90 % van de netto-inkomsten van 
de verkoop van elektriciteit op de day-
aheadmarkt die de productie- of 
verbruikersinstallatie zou hebben 
geproduceerd zonder het verzoek om 
beperking of redispatching. Wanneer 
financiële ondersteuning wordt verleend 
aan productie- of verbruikersinstallaties op 
basis van het geproduceerde of verbruikte 
elektriciteitsvolume, wordt de niet-
verleende financiële ondersteuning 
beschouwd als onderdeel van de netto-
inkomsten.

(b) 100 % van de netto-inkomsten van 
de verkoop van elektriciteit op de day-
aheadmarkt die de productie-, opslag- of 
verbruikersinstallatie zou hebben 
geproduceerd zonder het verzoek om 
beperking of redispatching. Wanneer 
financiële ondersteuning wordt verleend 
aan productie- of verbruikersinstallaties op 
basis van het geproduceerde of verbruikte 
elektriciteitsvolume, wordt de niet-
verleende financiële ondersteuning 
beschouwd als onderdeel van de netto-
inkomsten. De volledige vergoeding wordt 
afgewikkeld binnen een redelijk 
tijdsbestek nadat de beperking heeft 
plaatsgevonden.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
krachtens lid 3 gerapporteerde informatie 
wordt weerspiegeld door het nationale 
rapportageproces over de interne 
energiemarkt, zoals bepaald in artikel [21] 
van Verordening (EU) nr. .../... [de 
governanceverordening].

Motivering

De rapportageprocedures moeten worden gestroomlijnd op grond van de 
governanceverordening teneinde de administratieve last te verminderen.

Amendement 63
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. In voorkomend geval komen 
transmissiesysteembeheerders van 
verschillende lidstaten een eerlijke 
verdeling van de kosten voor 
grensoverschrijdende redispatching en 
compensatiehandel overeen.

Motivering

De bepalingen van dit artikel omvatten ook regelingen voor redispatching en 
compensatiehandel over de nationale grenzen heen; dit volgt logisch op eerdere leden van dit 
artikel.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Congestieproblemen van het 
netwerk worden aangepakt met niet-
discriminerende, aan de markt gerelateerde 
oplossingen waarvan voor de marktspelers 
en de betrokken 
transmissiesysteembeheerders efficiënte 
economische signalen uitgaan. 
Netcongestieproblemen dienen worden 
opgelost met van transacties losstaande 
methoden, d.w.z. methoden waarbij geen 
keuze tussen de contracten van 
afzonderlijke marktspelers behoeft te 
worden gemaakt. Wanneer de 
transmissiesysteembeheerder operationele 
maatregelen treft om te waarborgen dat 
zijn transmissiesysteem in de normale 
toestand blijft, houdt hij rekening met het 
effect van deze maatregelen op 
aangrenzende regelzones en coördineert hij 
deze maatregelen met andere betrokken 
transmissiesysteembeheerders 
overeenkomstig Verordening (EU) 
1222/2015.

1. Congestieproblemen van het 
netwerk worden aangepakt met niet-
discriminerende, aan de markt gerelateerde 
oplossingen, met inbegrip van oplossingen 
met betrekking tot de energie-efficiëntie 
en het beheer aan de vraagzijde, waarvan 
voor de marktspelers en de betrokken 
transmissiesysteembeheerders efficiënte 
economische signalen uitgaan. 
Netcongestieproblemen dienen worden 
opgelost met van transacties losstaande 
methoden, d.w.z. methoden waarbij geen 
keuze tussen de contracten van 
afzonderlijke marktspelers behoeft te 
worden gemaakt. Wanneer de 
transmissiesysteembeheerder operationele 
maatregelen treft om te waarborgen dat 
zijn transmissiesysteem in de normale 
toestand blijft, houdt hij rekening met het 
effect van deze maatregelen op 
aangrenzende regelzones en coördineert hij 
deze maatregelen met andere betrokken 
transmissiesysteembeheerders 
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overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1222/2015.

Motivering

Overeenkomstig de bepalingen inzake energie-efficiëntie en vraagrespons van artikel 3, lid 1, 
onder e) en f), artikel 16, leden 2 en 8, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, onder b), artikel 25, 
lid 2, en artikel 55, lid 1, onder l), moet de logica van de verordening ook worden toegepast 
op het congestiebeheer.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Marktspelers krijgen de 
beschikking over de maximale capaciteit 
van de interconnecties en/of de maximale 
capaciteit van de transmissienetwerken 
waarmee grensoverschrijdende stromen 
worden verzorgd, zulks in 
overeenstemming met de voor een 
bedrijfszekere exploitatie van het netwerk 
geldende veiligheidsnormen. 
Compensatiehandel en redispatching, met 
inbegrip van grensoverschrijdende 
redispatching, worden gebruikt om de 
beschikbare capaciteit te maximaliseren, 
tenzij is aangetoond dat dit op EU-niveau 
geen gunstig effect op de economische 
efficiëntie heeft.

3. Marktspelers krijgen de 
beschikking over de maximale capaciteit 
van de interconnecties en/of de maximale 
capaciteit van de transmissienetwerken 
waarmee grensoverschrijdende stromen 
worden verzorgd, zulks in 
overeenstemming met de voor een 
bedrijfszekere exploitatie van het netwerk 
geldende veiligheidsnormen. 
Compensatiehandel en redispatching, met 
inbegrip van grensoverschrijdende 
redispatching, worden gebruikt ter 
waarborging van de zekerheid van de 
geplande uitwisseling in het geval van 
beperkingen van de beschikbare netto-
overdrachtscapaciteit als gevolg van 
redenen in verband met de veiligheid van 
het systeem.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De door de netwerkbeheerders 
gehanteerde tarieven voor nettoegang, met 
inbegrip van tarieven voor de aansluiting 
op de netten, tarieven voor het gebruik van 
netten en, indien van toepassing, tarieven 

1. De door de netwerkbeheerders 
gehanteerde tarieven voor nettoegang, met 
inbegrip van tarieven voor de aansluiting 
op de netten, tarieven voor het gebruik van 
netten en, indien van toepassing, tarieven 
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voor gerelateerde versterkingen van netten, 
moeten transparant zijn, rekening houden 
met de noodzakelijke zekerheid van het 
netwerk en flexibiliteit en een afspiegeling 
vormen van de werkelijk gemaakte kosten, 
voor zover deze overeenkomen met die van 
een efficiënte en structureel vergelijkbare 
netbeheerder en op niet-discriminerende 
wijze worden toegepast. In het bijzonder 
worden deze zodanig toegepast dat niet op 
positieve of negatieve wijze wordt 
gediscrimineerd tussen op distributieniveau 
aangesloten productie en op 
transmissieniveau aangesloten productie. 
Door middel van deze tarieven vindt geen 
discriminatie plaats ten opzichte van 
energieopslag en worden geen negatieve 
prikkels tot stand gebracht met betrekking 
tot participatie in vraagrespons.

voor gerelateerde versterkingen van netten, 
moeten transparant zijn, rekening houden 
met de noodzakelijke zekerheid van het 
netwerk en flexibiliteit en een afspiegeling 
vormen van de werkelijk gemaakte kosten, 
voor zover deze overeenkomen met die van 
een efficiënte en structureel vergelijkbare 
netbeheerder en op niet-discriminerende 
wijze worden toegepast. In het bijzonder 
worden deze zodanig toegepast dat niet op 
positieve of negatieve wijze wordt 
gediscrimineerd tussen op distributieniveau 
aangesloten productie en op 
transmissieniveau aangesloten productie. 
Door middel van deze tarieven vindt geen 
discriminatie plaats ten opzichte van 
energieopslag, met name geen dubbele 
tarifering voor energieopslag en 
bundeling, en worden geen negatieve 
prikkels tot stand gebracht met betrekking 
tot zelfopwekking, zelfconsumptie en
participatie in vraagrespons. Zonder 
afbreuk te doen aan lid 3 zijn deze 
tarieven niet afstandsgebonden.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De tarieven zorgen ervoor dat de 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders passende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie, waaronder 
de energie-efficiëntie, te verbeteren, de 
marktintegratie en de 
voorzieningszekerheid te versterken en 
investeringen in verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

2. De tarieven zorgen ervoor dat de 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders passende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie, waaronder 
de energie-efficiëntie, te verbeteren, de 
marktintegratie, ook van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-
opslaginstallaties, en de 
voorzieningszekerheid te versterken en 
investeringen in verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De distributietarieven 
weerspiegelen de kosten van het gebruik 
van het distributienet door 
systeemgebruikers, met inbegrip van 
actieve klanten, en kunnen worden 
gedifferentieerd naargelang van de 
verbruiks- op productieprofielen van de 
systeemgebruikers. Wanneer de lidstaten 
de uitrol van slimme metersystemen 
hebben geïmplementeerd, kunnen de 
regulerende instanties aan bepaalde 
tijdsbestekken gekoppelde nettarieven 
vaststellen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het gebruik van het net en 
zodanig te werk wordt gegaan dat het voor 
de consumenten transparant en 
voorzienbaar is.

7. De distributietarieven 
weerspiegelen de kosten en de baten van 
de toegang tot en van het gebruik van het 
distributienet door systeemgebruikers, met 
inbegrip van actieve klanten, en kunnen 
worden gedifferentieerd naargelang van de 
verbruiks-, opslag- of productieprofielen
van de systeemgebruikers. Wanneer de 
lidstaten de uitrol van slimme 
metersystemen hebben geïmplementeerd,
kunnen de regulerende instanties aan 
bepaalde tijdsbestekken gekoppelde 
nettarieven vaststellen, waarbij rekening 
wordt gehouden met het gebruik van het 
net en zodanig te werk wordt gegaan dat 
het voor de consumenten transparant en 
voorzienbaar is.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, en de flexibiliteit in 
hun netten te verbeteren en de integratie 
van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen en energie-opslag te 
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bevorderen.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de afschaffing van stimulansen die 
nadelig zijn voor de energie-efficiëntie en 
het beheer van de vraagzijde;

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) methoden voor berekening van de 
voordelen van zelfconsumptie, 
gedecentraliseerde opwekking, opslag en 
vraagrespons alsook de complementariteit 
ervan;

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Eventuele ontvangsten uit de 
toewijzing van interconnectiecapaciteit 
worden gebruikt voor de volgende doelen:

2. Ontvangsten uit de toewijzing van 
interconnectiecapaciteit worden gebruikt 
voor de volgende doelen:

Motivering

De wijzigingen in het eerste deel van b) zijn nodig in verband met consistentie met de rest van 
de tekst. Het is niet mogelijk de verschillende onderdelen van dit artikel van elkaar los te 
koppelen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door investeringen 
in het net, met name in nieuwe 
interconnectoren.

(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door investeringen 
in het net, met name in nieuwe 
interconnectoren en interne lijnen die in 
het tienjarige netwerkontwikkelingsplan 
van het ENTSB als relevant worden 
genoemd voor het reduceren van de 
interconnectiecongestie, alsook 
grensoverschrijdende corrigerende acties 
zoals redispatching en counter-trading.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) en/of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, kunnen zij, als laatste optie, 
onder voorbehoud van goedkeuring door 
de regulerende instanties van de 
betrokken lidstaten, voor een door die 
instanties te bepalen maximumbedrag 
worden aangewend als inkomsten die 
door de regulerende instanties in 
aanmerking moeten worden genomen bij 
de goedkeuring van de methode voor de 
berekening van de nettarieven, en/of de 
vaststelling van de nettarieven. De 
regulerende instanties kunnen deze optie 
alleen goedkeuren in gevallen waarin de 
transmissiesysteembeheerder een 
vastleggingsbesluit neemt om alle 
interconnectorprojecten uit te voeren die 
een positief nettoresultaat opleveren en 
een balans heeft die toereikend is om deze 
investeringen te financieren. De rest van 
de ontvangsten wordt op een aparte 
interne rekening gezet totdat die voor de 
in de eerste alinea, onder punten a) 
en/of b), genoemde doelen kan worden 
besteed. De regulerende instantie stelt het 
Agentschap op de hoogte van het in de 
tweede alinea bedoelde 
goedkeuringsbesluit.
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Motivering

De wijzigingen in het eerste deel van b) zijn nodig in verband met consistentie met de rest van 
de tekst. Het is niet mogelijk de verschillende onderdelen van dit artikel van elkaar los te 
koppelen.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van ontvangsten 
overeenkomstig lid 2, onder a) en b), is 
onderworpen aan een door het 
Agentschap voorgestelde en door de 
Commissie goedgekeurde methodologie. 
Het voorstel van het Agentschap wordt 
uiterlijk op [PB: 12 maanden na de 
inwerkingtreding] bij de Commissie 
ingediend en vervolgens binnen zes 
maanden goedgekeurd.

Schrappen

Het Agentschap kan de methodologie op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie bijwerken en de Commissie 
keurt de bijgewerkte methodologie 
uiterlijk zes maanden nadat deze is 
ingediend goed.

Het Agentschap voert overeenkomstig 
artikel 15 [herschikking van Verordening 
(EG) nr. 713/2009 als voorgesteld bij 
COM(2016) 863/2] met betrekking tot de 
methodologie een raadpleging uit voordat 
deze bij de Commissie wordt ingediend.

In de methodologie zijn ten minste de 
voorwaarden gedetailleerd vastgesteld 
waarop de ontvangsten kunnen worden 
gebruikt ten behoeve van het bepaalde in 
lid 2, onder a) en b), en de voorwaarden 
waarop en de termijn waarbinnen deze op 
een aparte rekening kunnen worden gezet 
met het oog op toekomstig gebruik voor 
deze doelen.
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De transmissiesysteembeheerders 
stellen van tevoren duidelijk vast hoe 
eventuele congestie-ontvangsten zullen 
worden gebruikt en zij brengen verslag uit 
over het daadwerkelijke gebruik van 
dergelijke ontvangsten. Jaarlijks en 
uiterlijk op 31 juli van elk jaar publiceren 
de nationale regulerende instanties een 
verslag waarin wordt uiteengezet hoeveel 
ontvangsten in de periode van twaalf 
maanden tot aan 30 juni van datzelfde 
jaar zijn binnengekomen en hoe deze 
ontvangsten zijn gebruikt, met inbegrip 
van de specifieke projecten waarvoor de 
ontvangsten zijn gebruikt of het bedrag 
dat op een aparte rekening is gezet, 
waarbij wordt gecontroleerd dat een 
dergelijk gebruik voldoet aan deze 
verordening en aan de overeenkomstig lid 
3 ontwikkelde methodologie.

Schrappen

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op en 
rapporteren over de toereikendheid van 
hulpbronnen op hun grondgebied op basis 
van de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig artikel 19 en, in 
voorkomend geval, op basis van een 
nationale en een regionale beoordeling.



PE609.648v03-00 46/84 AD\1141552NL.docx

NL

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
en tekortkomingen van de markt hebben 
geleid of bijgedragen tot het ontstaan van 
dat zorgpunt.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema en een uitvoeringsplan voor 
het vaststellen van maatregelen die zijn 
gericht op het wegnemen van eventuele 
vastgestelde verstorende effecten van 
regelgeving en tekortkomingen van de 
markt. Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag,
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3 bis. De lidstaten stellen indicatoren 
vast om verslag uit te brengen over de 
doeltreffendheid van de conform lid 3 
vastgestelde maatregelen en herzien, in 
voorkomend geval, dienovereenkomstig 
het conform artikel 23 ingevoerde 
capaciteitsmechanisme.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen is 
gebaseerd op een methodologie die 
waarborgt dat de beoordeling:

4. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen is 
gebaseerd op een methodologie die 
waarborgt dat de beoordeling:

(a) wordt uitgevoerd op 
biedzoneniveau en ten minste alle lidstaten 
bestrijkt;

(a) wordt uitgevoerd op 
biedzoneniveau en ten minste alle lidstaten 
bestrijkt;

(b) is gebaseerd op passende scenario's 
van geprojecteerde vraag en aanbod, met 
inbegrip van een economische beoordeling 
van de waarschijnlijkheid dat activa voor 
elektriciteitsproductie permanent buiten 
bedrijf worden gesteld of dat nieuwe activa 
voor elektriciteitsproductie worden 
gebouwd, alsmede met inbegrip van 
maatregelen ter verwezenlijking van 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, 
waarbij op passende wijze rekening wordt 
gehouden met gevoeligheden betreffende 
wholesaleprijzen en de ontwikkeling van 
de koolstofprijs;

(b) is gebaseerd op passende scenario's 
van geprojecteerde vraag en aanbod, met 
inbegrip van een economische beoordeling 
van de waarschijnlijkheid dat activa voor 
elektriciteitsproductie permanent buiten 
bedrijf worden gesteld of worden 
stilgelegd, of dat nieuwe activa voor 
elektriciteitsproductie worden gebouwd, 
alsmede met inbegrip van maatregelen ter
verwezenlijking van doelstellingen inzake 
energie-efficiëntie en 
elektriciteitsinterconnectie, waarbij op 
passende wijze rekening wordt gehouden 
met gevoeligheden betreffende 
wholesaleprijzen en de ontwikkeling van 
de koolstofprijs;

(c) op passende wijze rekening houdt 
met de bijdrage van alle hulpbronnen, met 
inbegrip van bestaande en toekomstige 
opwekking, energieopslag, vraagrespons en 
invoer- en uitvoermogelijkheden, alsmede 
met de bijdrage daarvan aan een flexibel 
systeembeheer;

(c) op passende wijze rekening houdt 
met de bijdrage van alle hulpbronnen, met 
inbegrip van bestaande en toekomstige 
opwekking, energieopslag, vraagrespons en 
invoer- en uitvoermogelijkheden, alsmede 
met de bijdrage daarvan aan een flexibel 
systeembeheer;

(d) rekening houdt met de (d) rekening houdt met de 
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waarschijnlijke gevolgen van de in artikel 
18, lid 3, bedoelde maatregelen;

waarschijnlijke gevolgen van de in artikel 
18, lid 3, bedoelde maatregelen;

(e) scenario's zonder bestaande of 
geplande capaciteitsmechanismen omvat;

(e) scenario's zonder bestaande of 
geplande capaciteitsmechanismen omvat;

(f) is gebaseerd op een marktmodel 
met gebruikmaking van, indien van 
toepassing, de stroomgebaseerde aanpak;

(f) is gebaseerd op een marktmodel 
met gebruikmaking van, indien van 
toepassing, de stroomgebaseerde aanpak;

(g) gebruikmaakt van probabilistische 
berekeningen;

(g) gebruikmaakt van probabilistische 
berekeningen;

(h) ten minste gebruikmaakt van de 
volgende indicatoren:

(h) ten minste gebruikmaakt van de 
volgende indicatoren:

– "verwachte niet-geleverde energie"; 
en

– "verwachte niet-geleverde energie"; 
en

– "de probabiliteit dat niet aan de 
vraag kan worden voldaan";

– "de probabiliteit dat niet aan de 
vraag kan worden voldaan";

(i) de bronnen van mogelijke 
zorgpunten in verband met de 
toereikendheid van hulpbronnen vaststelt, 
in het bijzonder of er sprake is van een 
beperking op het gebied van het net en/of 
een hulpbron.

(i) de bronnen van mogelijke 
zorgpunten in verband met de 
toereikendheid van hulpbronnen vaststelt, 
in het bijzonder of er sprake is van een 
beperking op het gebied van het net en/of 
een hulpbron.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5 en de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5, de 
scenario's en veronderstellingen waarop 
deze gebaseerd zijn, en de resultaten van 
de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging van alle relevante 
belanghebbenden en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.



AD\1141552NL.docx 49/84 PE609.648v03-00

NL

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun gewenste
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft.

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante, objectieve, 
controleerbare wijze, middels een gedegen 
kosten-batenanalyse, het vereiste niveau 
van voorzieningszekerheid aangeeft.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, 
genoemde methode.

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, 
genoemde methode, waarbij rekening 
wordt gehouden met de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid en met 
de noodzaak de negatieve gevolgen van 
voor het milieu schadelijke subsidies en 
onnodige verstoringen van de markt, 
waaronder overcapaciteit, te vermijden.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra 
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 

6. Waar capaciteitsmechanismen 
worden toegepast, bieden de 
transmissiesysteembeheerders bijstand 
aan de desbetreffende regulerende 
instanties bij de berekening van de 
maximale toegangscapaciteit die 
beschikbaar is voor de deelname van 
buitenlandse capaciteit, rekening houdend 
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systeemstress in het systeem waarin het
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

met de verwachte beschikbaarheid van 
interconnectie en het waarschijnlijke 
tegelijkertijd optreden van systeemstress in 
het systeem waarin het mechanisme wordt 
toegepast en in het systeem waarin de 
buitenlandse capaciteit zich bevindt. Voor 
elke biedzonegrens is een berekening 
vereist.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, 
waarbij moet worden voldaan aan de 
bepalingen van dit artikel en aan de 
staatssteunregels van de Unie.

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, bereiden de lidstaten 
een plan voor met gepaste maatregelen 
om deze zorgpunten aan te pakken, dat 
binnen de vijf jaar moet worden 
ingevoerd.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het in lid 1 bedoelde plan moet 
ernaar streven de toereikendheid van 
hulpbronnen te verzekeren zonder verdere 
toepassing van capaciteitsmechanismen, 
door een of meer van de volgende 
oplossingen:

(a) bijkomende opwekkingscapaciteit 
voor hernieuwbare energie;

(b) energie-efficiëntie;

(c) vraagrespons;

(d) opslag;

(e) onderlinge verwevenheid.
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Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In afwachting van de invoering 
van het in lid 1 bedoelde plan kunnen de 
lidstaten, indien dat naar aanleiding van 
een effectbeoordeling noodzakelijk wordt 
geacht en met inachtneming van de 
bepalingen van dit artikel en aan de 
staatssteunregels van de Unie, 
capaciteitsmechanismen invoeren.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten over het 
voorgestelde mechanisme.

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat alle betrokken 
partijen, met inbegrip van de in elektrisch 
opzicht aangesloten aangrenzende lidstaten 
over het voorgestelde mechanisme.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in 
het mechanisme vastgelegde capaciteit is 
niet groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken.

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt, in het bijzonder door 
hernieuwbare-energiebronnen te 
discrimineren, flexibel verbruik en 
energie-efficiëntie te ontraden of de 
kosten voor consumenten te verhogen. Zij 
mogen de grensoverschrijdende handel 
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niet inperken. De duur van en de 
hoeveelheid in het mechanisme 
vastgelegde capaciteit is niet groter dan 
hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te 
pakken.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Aanbieders van 
opwekkingscapaciteit worden geselecteerd 
op basis van transparante criteria, 
waaronder flexibiliteitscriteria. Dergelijke 
criteria moeten erop gericht zijn de 
opvoeringsmogelijkheid zo groot mogelijk 
te maken en het noodzakelijke niveau van 
stabiele output van elektriciteitscentrales 
die gebruikmaken van 
capaciteitsmechanismen tot een minimum 
te beperken.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 g CO2/kWh of meer 
wordt gedurende twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening, of 
vijf jaar voor centrales die deel uitmaken 
van strategische reserves, niet vastgelegd 
in capaciteitsmechanismen.
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Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De CO2-emissiefactor van een 
elektriciteitsopwekkingscentrale is 
gebaseerd op het nettorendement bij 
nominaal vermogen in ISO-
omstandigheden.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband 
met de toereikendheid van hulpbronnen 
wordt geconstateerd, passen de lidstaten 
geen capaciteitsmechanismen toe.

5. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil invoeren, moet 
hij aantonen dat dit strookt met de 
Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen, vooral 
met betrekking tot de rechtvaardiging, het 
toepassingsgebied, het begin en het einde, 
en de meerjarige uitvoering.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij het ontwerp van 
capaciteitsmechanismen nemen de 
lidstaten een uitstapclausule op, een 
bepaling die voorziet in efficiënte 
stopzetting van een 
capaciteitsmechanisme voor het geval dat 
de beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen aantoont dat het zorgpunt is 
weggenomen.

Amendement 95
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis

Adviesraad voor ontwerp van de 
elektriciteitsmarkt

Uiterlijk ... [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
wordt een adviesraad voor ontwerp van de 
elektriciteitsmarkt opgericht. De 
adviesraad bestaat uit deskundigen van 
hoog niveau uit de lidstaten en een 
relevante en evenwichtige groep 
deskundigen uit de energiesector, 
waaronder nutsbedrijven, investeerders, 
technologie-aanbieders, 
netwerkoperatoren, 
klimaatbeschermingsgroepen, 
vertegenwoordigers van consumenten en 
vertegenwoordigers van lokale 
energiegemeenschappen.

De adviesraad verstrekt de Commissie 
deskundigheid en inzicht, adviseert haar 
en biedt haar bijstand bij de voorbereiding 
van toekomstige beleidsinitiatieven in 
verband met het ontwerp van de Europese 
energiemarkt. Hij formuleert, waar nodig, 
ook opinies, aanbevelingen of verslagen.

Uiterlijk 24 maanden na de oprichting 
van de adviesraad trekt de Commissie 
haar conclusies uit de bespreking via een 
mededeling met de strategische 
prioriteiten voor een Europese 
elektriciteitsmarkt die in staat is de nodige 
investeringen te stimuleren voor een 
duurzame, veilige en betaalbare 
energietransitie.

Motivering

De EU evolueert naar een energiesysteem dat energie opwekt tegen lage marginale kosten, 
maar dat vooraf grote investeringen vergt. De huidige elektriciteitsmarkt, die energie 
uitsluitend tegen de marginale kosten vergoedt, sluit niet aan op die verschuiving. Een 
marktgebaseerde vergoeding blijft een uitdaging. Om de manier waarop de EU energie 
opwekt en verbruikt om te gooien om een koolstofvrije toekomst op te bouwen, zal goed 
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moeten worden nagedacht over de opzet van de energiemarkt.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze binnen ... [twee jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening] in overeenstemming zijn met 
de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Motivering

Deze wijziging strookt met het doel om een interne (groothandels)markt voor elektriciteit op 
te zetten in Europa, waarvoor een uniform opzet van de nationale markten nodig is.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor lidstaten en regio's die – los van of 
als gevolg van geharmoniseerde regels 
inzake capaciteitsmechanismen –
besluiten om de elektriciteitsopwekking 
met behulp van kolengestookte 
elektriciteitscentrales actief stop te zetten, 
dient een kader op de lange termijn te 
worden opgezet dat een verantwoorde 
overgang naar een duurzaam, flexibel 
elektriciteitssysteem mogelijk maakt. De 
beheerde en geplande 
buitenwerkingstelling van kolengestookte 
capaciteit zou bevorderlijk zijn voor de 
werking van het elektriciteitssysteem en 
voor de verwezenlijking van de klimaat-
en milieudoelstellingen van de Unie, 
bijvoorbeeld inzake CO2-emissies en 
schone lucht.
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Motivering

De inspanningen om de economie koolstofvrij te maken moeten inclusief zijn, rechtvaardig 
zijn, door alle belanghebbenden zijn overeengekomen en rekening houden met de effecten op 
de maatschappij, de economie en het milieu en met duurzame arbeidsalternatieven, in het 
bijzonder wanneer de stopzetting gekoppeld is aan de sluiting van mijnbouwactiviteiten. Er 
gaat binnenkort een voorbereidende actie voor de oprichting van een platformdialoog over 
steenkool van start, om aspecten met betrekking tot governance, verantwoorde overgang en 
ontmanteling te bespreken, en de regels voor de EU-elektriciteitsmarkt moeten in lijn liggen 
met die activiteiten.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het ENTSB voor elektriciteit 
handelt bij de uitvoering van zijn functies 
in het Europees belang en is daarbij 
onafhankelijk van afzonderlijke nationale 
belangen of de nationale belangen van 
transmissiesysteembeheerders; tevens 
draagt het bij tot de efficiënte en duurzame 
verwezenlijking van de in het beleidskader 
voor klimaat en energie vastgestelde 
doelstellingen voor de periode 2020-2030, 
in het bijzonder tot de efficiënte integratie 
van uit hernieuwbare energiebronnen 
opgewekte elektriciteit en tot verbetering 
van de energie-efficiëntie.

2. Het ENTSB voor elektriciteit 
handelt bij de uitvoering van zijn functies 
in het Europees belang en is daarbij 
onafhankelijk van afzonderlijke nationale 
belangen of de nationale belangen van 
transmissiesysteembeheerders; tevens 
draagt het bij tot de efficiënte en duurzame 
verwezenlijking van de in het beleidskader 
voor klimaat en energie vastgestelde 
doelstellingen voor de periode 2020-2030, 
in het bijzonder tot de efficiënte integratie 
van uit hernieuwbare energiebronnen 
opgewekte elektriciteit, in combinatie met 
energieopslag en vraagrespons, en tot 
verbetering van de energie-efficiëntie.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] richten alle 
transmissiesysteembeheerders regionale 
operationele centra op in 
overeenstemming met de in dit hoofdstuk 
vastgestelde criteria. De regionale 

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen alle 
transmissiesysteembeheerders van een 
systeembeheersregio in overeenstemming 
met de in dit hoofdstuk vastgestelde 
criteria bij de regulerende instanties van 
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operationele centra zijn gevestigd op het 
grondgebied van een van de lidstaten van 
de regio waarin de centra actief zijn.

de regio ter herziening een voorstel in 
voor de oprichting van regionale
coördinatiecentra.

Dit voorstel bevat de volgende elementen:

(a) de lidstaat waarin het regionale
coördinatiecentrum wordt gevestigd;

(b) de nodige organisatorische, 
financiële en operationele regelingen 
teneinde de efficiënte, veilige en 
betrouwbare werking van het 
geïnterconnecteerde transmissiesysteem te 
waarborgen;

(c) een uitvoeringsplan voor de 
inwerkingtreding van de regionale 
coördinatiecentra;

(d) de statuten en het reglement van 
orde van de regionale coördinatiecentra;

(e) een beschrijving van de 
samenwerkingsprocedures, in 
overeenstemming met artikel 35;

(f) een beschrijving van de regelingen 
met betrekking tot de aansprakelijkheid 
van de regionale coördinatiecentra, in 
overeenstemming met artikel 44.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het doeltreffende beheer van het 
transmissiesysteem is de 
verantwoordelijkheid van elke 
transmissiesysteembeheerder, 
overeenkomstig artikel 44.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) coördinatie en optimalisering van 
regionaal herstel;

Schrappen

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) analyse en rapportage achteraf 
betreffende beheer en verstoringen;

Schrappen

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) regionale bepaling van de omvang 
van reservecapaciteit;

Schrappen

Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 5, lid 7. De verwerving en omvangsbepaling van 
reservecapaciteit hangen nauw samen met de specifieke eigenschappen van het systeem, het 
seizoen en bijgevolg ook de voorzieningszekerheid. Aangezien nationale 
transmissiesysteembeheerders verantwoordelijk worden gesteld voor de 
voorzieningszekerheid, dienen zij ook het recht te behouden de hoeveelheid 
balanceringscapaciteit/reserves te verwerven die zij voldoende achten.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) vergemakkelijken van de regionale 
inkoop van balanceringscapaciteit;

Schrappen
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Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 5, lid 8. De verwerving en omvangsbepaling van 
reservecapaciteit hangen nauw samen met de specifieke eigenschappen van het systeem, het 
seizoen en bijgevolg ook de voorzieningszekerheid. Aangezien nationale 
transmissiesysteembeheerders verantwoordelijk worden gesteld voor de 
voorzieningszekerheid, dienen zij ook het recht te behouden de 
balanceringscapaciteit/reserves te verwerven.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) regionale prognoses betreffende de 
week-ahead tot intraday 
systeemtoereikendheid en voorbereiding 
van risicoverminderende maatregelen;

(i) regionale prognoses betreffende de 
week-ahead tot intraday 
systeemtoereikendheid;

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) optimalisering van 
vergoedingsmechanismen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

Schrappen

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) training en certificering; Schrappen

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter m
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) identificeren van regionale 
crisisscenario's overeenkomstig artikel 6, 
lid 1, van [verordening betreffende 
risicoparaatheid als voorgesteld bij 
COM(2016) 862] als deze taak door het 
ENTSB voor elektriciteit is gedelegeerd;

Schrappen

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) voorbereiding en uitvoering van 
jaarlijkse crisissimulaties in 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig artikel 12, lid 
3, van [verordening betreffende 
risicoparaatheid als voorgesteld bij 
COM(2016) 862];

Schrappen

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) taken in verband met het 
identificeren van regionale 
crisisscenario's indien en voor zover deze 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, van 
[verordening betreffende risicoparaatheid 
als voorgesteld bij COM(2016) 862] aan 
de regionale operationele centra zijn 
gedelegeerd;

Schrappen

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter p
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) taken in verband met 
seizoensgebonden vooruitzichten inzake 
de toereikendheid indien en voor zover 
deze overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 
[verordening betreffende risicoparaatheid 
als voorgesteld bij COM(2016) 862] aan 
de regionale operationele centra zijn 
gedelegeerd;

Schrappen

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) berekenen van de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit 
aan capaciteitsmechanismen 
overeenkomstig artikel 21, lid 6.

Schrappen

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan overeenkomstig 
hoofdstuk VII van deze verordening 
andere functies aan de regionale 
operationele centra toewijzen voor zover 
deze geen besluitvormingsbevoegdheid 
omvatten.

2. Elk regionaal coördinatiecentrum 
streeft de ontwikkeling van de volgende 
functies na:

(a) coördinatie en optimalisering van 
regionaal herstel;

(b) analyse en rapportage achteraf 
betreffende beheer en verstoringen;

(c) bevordering van de regionale 
dimensie van de reservecapaciteit;

(d) vergemakkelijken van de regionale 
inkoop van balanceringscapaciteit;
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(e) optimalisering van 
vergoedingsmechanismen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

(f) training en certificering;

(g) identificeren van regionale 
crisisscenario's overeenkomstig artikel 6, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. .../... 
[verordening betreffende risicoparaatheid, 
COM(2016) 862] als deze taak door het 
ENTSB is gedelegeerd voor elektriciteit;

(h) taken in verband met het 
identificeren van regionale 
crisisscenario's indien en voor zover deze 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. .../... [verordening 
betreffende risicoparaatheid, COM(2016) 
862] zijn gedelegeerd; 

(i) taken in verband met 
seizoensgebonden vooruitzichten inzake 
de toereikendheid indien en voor zover 
deze overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. .../... [verordening 
betreffende risicoparaatheid, COM(2016) 
862] aan de regionale operationele centra 
zijn gedelegeerd; 

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De regionale operationele centra
voorzien de transmissiesysteembeheerders 
van de systeembeheersregio van alle 
informatie die deze nodig hebben om de 
door de regionale operationele centra 
voorgestelde besluiten en aanbevelingen
uit te voeren.

4. De regionale coördinatiecentra
voorzien de transmissiesysteembeheerders 
van de systeembeheersregio van alle 
informatie die deze nodig hebben om hun 
taken uit te voeren.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking binnen de regionale
operationele centra

Samenwerking binnen en tussen de 
operationele centra van 
veiligheidscoördinatieregio's

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De dagelijkse werking van de 
regionale operationele centra wordt 
beheerd door middel van coöperatieve 
besluitvorming. Het proces voor de 
coöperatieve besluitvorming is gebaseerd 
op:

1. De dagelijkse coördinatie binnen 
en tussen veiligheidscoördinatieregio's
wordt beheerd door middel van 
coöperatieve besluitvorming gebaseerd op:

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een procedure voor de vaststelling 
van besluiten en aanbevelingen in 
overeenstemming met artikel 38;

(c) een procedure voor de vaststelling 
van de besluiten van de 
transmissiesysteembeheerders waarbij de 
voorstellen van regionale 
veiligheidscoördinatoren in aanmerking 
worden genomen;

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een procedure voor de herziening 
van door de regionale operationele centra 
vastgestelde besluiten en aanbevelingen in 
overeenstemming met artikel 39.

(d) een procedure voor de herziening 
van door de regionale 
veiligheidscoördinatoren gedane
aanbevelingen in overeenstemming met 
artikel 39.
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Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis

Transparantie

1. De regionale operationele centra 
organiseren een proces waarbij de 
belanghebbenden betrokken zijn, en 
beleggen regelmatig vergaderingen met de 
belanghebbenden om vraagstukken in 
verband met de efficiënte, veilige en 
betrouwbare werking van het 
geïnterconnecteerde systeem te bespreken 
alsmede tekortkomingen vast te stellen en 
verbeteringen voor te stellen.

2. Het ENTSB voor elektriciteit en de 
regionale operationele centra werken op 
een voor de belanghebbenden en het 
brede publiek volledig transparante wijze. 
Alle relevante documentatie wordt op de 
website van het betrokken regionale 
operationele centrum gepubliceerd. Dit lid 
is van toepassing op de voorstellen, 
motiveringen en besluiten die op grond 
van de artikelen 32, 33, 35 bis en 38 van 
deze verordening worden goedgekeurd.

Motivering

Over ROC's zal uitvoerig worden gediscussieerd in de commissie ten principale. Vanuit het 
oogpunt van ENVI zijn bepalingen inzake transparantie en deelname evenwel van essentieel 
belang. Dit artikel is daarom een logische voortzetting van de voorgaande bepalingen over 
ROC's.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Vaststelling van besluiten en
aanbevelingen

Vaststelling van aanbevelingen

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regionale operationele centra
ontwikkelen een procedure voor de 
vaststelling van besluiten en
aanbevelingen.

De transmissiesysteembeheerders 
van een systeembeheerdersregio
ontwikkelen een procedure voor de 
vaststelling en herziening van 
aanbevelingen die de regionale 
coördinatiecentra in overeenstemming 
met de in de leden 2 en 3 bepaalde criteria 
hebben gedaan.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regionale operationele centra
stellen bindende besluiten vast die zijn 
gericht aan de 
transmissiesysteembeheerders met 
betrekking tot de in artikel 34, lid 1, onder 
a), b), g) en q), genoemde functies. De 
transmissiesysteembeheerders voeren de 
door de regionale operationele centra 
vastgestelde bindende besluiten uit, 
behalve als de veiligheid van het systeem 
hierdoor in het gedrang komt.

2. De regionale coördinatiecentra zijn 
bevoegd besluiten vast te stellen die zijn 
gericht aan de 
transmissiesysteembeheerders met 
betrekking tot de in artikel 34, lid 1, onder 
a), b), g) en q), genoemde functies. 

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis. Wanneer een 
transmissiesysteembeheerder besluit om 
een aanbeveling van een regionaal 
coördinatiecentrum niet op te volgen, 
moet hij dit grondig motiveren bij het 
regionale coördinatiecentrum en bij de 
andere transmissiesysteembeheerders van 
de systeembeheersregio.

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regionale operationele centra 
stellen aanbevelingen vast die zijn gericht 
aan de transmissiesysteembeheerders met 
betrekking tot de in artikel 34, lid 1, onder 
c) tot en f) alsmede onder h) tot en met p), 
genoemde functies.

3. Wat betreft de aanbevelingen met 
betrekking tot de onder a) en b) van lid 1 
van artikel 34 bedoelde functies, wijken de 
transmissiesysteembeheerders enkel af 
wanneer de veiligheid van het systeem in 
het gedrang zou komen.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regionale operationele centra
ontwikkelen een procedure voor de 
herziening van besluiten en aanbevelingen.

1. De regionale coördinatiecentra en 
de transmissiesysteembeheerders
ontwikkelen gezamenlijk een procedure 
voor de herziening van aanbevelingen.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raad van beheer van de regionale 
operationele centra

Raad van beheer van de regionale 
veiligheidscoördinatoren

Amendement 127
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regionale operationele centra
stellen een raad van beheer in die 
maatregelen in verband met hun 
governance vaststelt en toezicht houdt op 
hun verrichtingen.

1. De regionale 
veiligheidscoördinatoren stellen een raad 
van beheer in die maatregelen in verband 
met hun governance vaststelt en toezicht 
houdt op hun verrichtingen.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het opstellen en goedkeuren van de 
statuten en het reglement van orde van het
regionale operationele centrum;

(a) het opstellen en goedkeuren van de 
statuten en het reglement van orde van de
regionale veiligheidscoördinatoren;

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regionale operationele centra 
zetten hun organisatie op en beheren deze 
aan de hand van een structuur waarmee 
de veiligheid van hun functies wordt 
gewaarborgd. In de organisatiestructuur is 
het volgende vastgesteld:

1. De transmissiesysteembeheerders 
van een systeembeheersregio bepalen de 
organisatiestructuur van de regionale 
coördinatiecentra. In de 
organisatiestructuur is het volgende 
vastgesteld:

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regionale operationele centra
kunnen regionale desks opzetten met het 
oog op specifieke lokale aangelegenheden; 

2. De regionale 
veiligheidscoördinatoren kunnen regionale 
desks opzetten met het oog op specifieke 
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tevens kunnen zij operationele 
backupcentra opzetten met het oog op de 
efficiënte en betrouwbare uitvoering van 
hun functies.

lokale aangelegenheden; tevens kunnen zij 
regionale back-
upveiligheidscoördinatoren opzetten met 
het oog op de efficiënte en betrouwbare 
uitvoering van hun functies.

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regionale operationele centra
beschikken over alle menselijke, 
technische, fysieke en financiële middelen 
die nodig zijn om hun uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen na te komen 
en hun functies uit te voeren.

De regionale veiligheidscoördinatoren
beschikken over alle menselijke, 
technische, fysieke en financiële middelen 
die nodig zijn om hun uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen na te komen 
en hun functies onafhankelijk en 
onpartijdig uit te voeren.

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regionale operationele centra
stellen een proces vast voor permanent 
toezicht op ten minste:

1. De regionale 
veiligheidscoördinatoren stellen een 
proces vast voor permanent toezicht op ten 
minste:

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verstrekte besluiten en
aanbevelingen en de daarmee behaalde 
resultaten;

(b) de besluiten van de 
transmissiesysteembeheerders, voor de 
gevallen waarbij zij de door de regionale 
coöperatiecentra verstrekte aanbevelingen 
niet hebben opgevolgd;
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Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regionale operationele centra 
verstrekken de gegevens die uit het 
permanente toezicht voortvloeien ten 
minste een maal per jaar aan het 
Agentschap en de regulerende instanties 
van de systeembeheersregio.

2. De regionale operationele centra 
verstrekken de gegevens die uit het 
permanente toezicht voortvloeien ten 
minste een maal per jaar aan het 
Agentschap en de regulerende instanties 
van de systeembeheersregio. De regionale 
coördinatiecentra publiceren een 
jaarverslag waarin zij toelichten hoe hun 
aanbevelingen in de praktijk zijn
gebracht. In dat verslag dienen de 
gevallen te worden beschreven waarin de 
exploitanten zich niet aan de 
aanbevelingen hebben gehouden, alsook 
de redenen die zij daarvoor hebben 
aangedragen.

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regionale operationele centra
stellen hun kosten op transparante wijze 
vast en rapporteren hierover aan het 
Agentschap en de regulerende instanties 
van de systeembeheersregio.

3. De regionale 
veiligheidscoördinatoren stellen hun 
kosten op transparante wijze vast en 
rapporteren hierover aan het Agentschap en 
de regulerende instanties van de 
veiligheidscoördinatieregio.

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De regionale operationele centra
dienen jaarlijks een jaarlijks verslag over 
hun verrichtingen in bij het ENTSB voor 
elektriciteit, het Agentschap, de 

4. De regionale 
veiligheidscoördinatoren dienen jaarlijks 
een jaarlijks verslag over hun verrichtingen 
in bij het ENTSB voor elektriciteit, het 
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regulerende instanties van de 
systeembeheersregio en de overeenkomstig 
artikel 1 van Besluit 2012/C 353/02 van de 
Commissie37 opgerichte Coördinatiegroep 
voor elektriciteit.

Agentschap, de regulerende instanties van 
de veiligheidscoördinatieregio en de 
overeenkomstig artikel 1 van Besluit 
2012/C 353/02 van de Commissie37

opgerichte Coördinatiegroep voor 
elektriciteit.

_________________ _________________

37. Besluit van de Commissie van 
15 november 2012 betreffende de 
oprichting van een Coördinatiegroep voor 
elektriciteit (PB C 353 van 17.11.2012, blz. 
2).

37. Besluit van de Commissie van 
15 november 2012 betreffende de 
oprichting van een Coördinatiegroep voor 
elektriciteit (PB C 353 van 17.11.2012, blz. 
2).

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De regionale operationele centra
brengen verslag uit over geconstateerde 
tekortkomingen in het in lid 1 genoemde 
toezichtproces aan het ENTSB voor 
elektriciteit, de regulerende instanties van 
de systeembeheersregio, het Agentschap 
en de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de 
preventie en de beheersing van 
crisissituaties.

5. De regionale 
veiligheidscoördinatoren brengen verslag 
uit over geconstateerde tekortkomingen in 
het in lid 1 genoemde toezichtproces aan 
het ENTSB voor elektriciteit, de 
regulerende instanties van de 
veiligheidscoördinatieregio, het 
Agentschap en de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten die verantwoordelijk zijn 
voor de preventie en de beheersing van 
crisissituaties.

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regionale operationele centra treffen 
de nodige maatregelen om de 
aansprakelijkheid in verband met de 
uitvoering van hun taken te dekken, met 
name wanneer zij voor de 
transmissiesysteembeheerders bindende 
besluiten vaststellen. Bij de voor de 

De transmissiesysteembeheerders van de 
systeembeheersregio nemen in het 
voorstel voor de oprichting van de 
regionale coördinatiecentra in 
overeenstemming met artikel 32 een 
regeling op om de aansprakelijkheid in 
verband met de uitvoering van hun taken 
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dekking toegepaste methode wordt 
rekening gehouden met de juridische status 
van het regionale operationele centrum en 
met het via commerciële verzekeringen 
beschikbare dekkingsniveau.

te dekken. Bij de voor de dekking 
toegepaste methode wordt rekening 
gehouden met de juridische status van het 
regionale coördinatiecentrum en met het 
via commerciële verzekeringen 
beschikbare dekkingsniveau.

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2] werken op EU-niveau 
samen via een Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Alle distributiesysteembeheerders werken 
op EU-niveau samen via een Europese 
entiteit van distributiesysteembeheerders 
("DSB-entiteit van de EU") teneinde de 
voltooiing en het functioneren van de 
interne markt voor elektriciteit en gas te 
bevorderen, om de ontwikkeling van een 
duurzaam, gedecentraliseerd en beter 
geïntegreerd energiesysteem te steunen,
alsmede een optimaal beheer en een 
gecoördineerde werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders en de 
verenigingen die hen op EU-niveau 
vertegenwoordigen en die aan de DSB-
entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit. Middels statussen wordt ervoor 
gezorgd dat bij dit besluitvormingsproces 
rekening wordt gehouden met de 
regionale verschillen tussen 
distributienetwerken.

Motivering

Er zijn grote verschillen tussen de distributienetwerken in Europa: van het spanningsniveau, 
de topologie en het natuurlijke profiel van een bepaald gebied tot de consumptiepatronen van 
gebruikers. Bij het beheer van de DSB-entiteit van de EU moet rekening worden gehouden 
met die specifieke kenmerken.

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
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Artikel 49 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De DSB-entiteit van de EU handelt bij de 
uitvoering van haar functies zoals bedoeld 
in de Uniewetgeving in het belang van de 
Unie en is daarbij onafhankelijk van 
afzonderlijke nationale belangen of de 
nationale belangen van 
distributiesysteembeheerders. Tevens 
draagt zij bij tot de efficiënte en duurzame 
verwezenlijking van de in het beleidskader 
voor klimaat en energie vastgestelde 
doelstellingen voor de periode 2020-2030, 
in het bijzonder middels het wegnemen 
van belemmeringen voor de integratie van 
uit hernieuwbare energiebronnen 
opgewekte elektriciteit en tot verbetering 
van de energie-efficiëntie.

Motivering

Gezien de taken die aan de nieuwe DSB-entiteit van de EU zijn toegewezen (in het bijzonder 
de taken met betrekking tot de ontwikkeling van netcodes en beste praktijken), dient de entiteit 
verplicht te zijn om in het belang van Europa te handelen, onafhankelijk op te treden en bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. In 
artikel 25, lid 2, van deze verordening is voorgesteld om een dergelijke verplichting in te 
stellen voor de ENTSB voor elektriciteit (ENTSB-E). Die verplichting dient ook te worden 
ingevoerd voor de nieuwe DSB van de EU teneinde de samenhang te verzekeren.

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oprichting van de DSB-entiteit van de EU 
voor elektriciteit

Oprichting van de DSB-entiteit van de EU

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde in, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften voor 
de op te richten DSB-entiteit van de EU.

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap een ontwerp in voor een 
bestuursstructuur waarin een eerlijke en 
gebalanceerde belangenbehartiging van 
zowel de leden als de lidstaten wordt 
gewaarborgd. Dit ontwerp omvat de 
ontwerpcriteria zoals bedoeld in lid 2, een 
lijst van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften voor 
de op te richten DSB-entiteit van de EU.

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op [PB: zes maanden na 
de inwerkingtreding] stelt het Agentschap 
criteria vast voor de uitwerking van de 
ontwerpstatuten, de lijst van 
geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement waarvan sprake in lid 
1, teneinde de onafhankelijkheid van de 
DSB-entiteit van de EU van haar leden te 
verzekeren en te zorgen voor een 
afgewogen geografische 
vertegenwoordiging en billijke 
behandeling van alle 
distributiesysteembeheerders die lid zijn 
van de entiteit. Het Agentschap raadpleegt 
de organisaties die alle belanghebbenden 
vertegenwoordigen formeel over de 
criteria.
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Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De DSB-entiteit van de EU heeft de 
volgende taken:

1. De voornaamste taak van de DSB-
entiteit van de EU is deelname aan het 
uitwerken van netcodes overeenkomstig 
artikel 56.

Onder haar taken vallen tevens 
gedachtewisseling en het delen van beste 
praktijken met betrekking tot:

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ontwikkeling van vraagrespons; (c) ontwikkeling van vraagrespons en 
energieopslag;

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) gegevensbeheer, cyberbeveiliging 
en gegevensbescherming;

(e) cyberbeveiliging en 
gegevensbescherming, en onpartijdigheid 
bij het gegevensbeheer.

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) deelname aan het uitwerken van 
netcodes overeenkomstig artikel 56.

Schrappen
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Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) samenwerken met het ENTSB voor 
elektriciteit wat betreft het toezicht op en 
de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomstig deze verordening 
vastgestelde netcodes en richtsnoeren die 
relevant zijn voor het beheer en de 
planning van distributienetten en het 
gecoördineerde beheer van de transmissie-
en distributienetten;

(a) samenwerken met het ENTSB voor 
elektriciteit om problemen te bestuderen 
en aanbevelingen te formuleren met 
betrekking tot het toezicht op en de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomstig 
deze verordening vastgestelde netcodes en 
richtsnoeren die relevant zijn voor het 
beheer en de planning van distributienetten 
en het gecoördineerde beheer van de 
transmissie- en distributienetten;

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bij het beheer de 
mededingingsvoorschriften volledig 
naleven.

Schrappen

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De DSB-entiteit van de EU leeft bij 
het beheer de nationale en de Uniale 
mededingingsvoorschriften volledig na.

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de voorbereiding van mogelijke 
netcodes overeenkomstig artikel 55 
raadpleegt de DSB-entiteit van de EU 
overeenkomstig het in artikel 50 bedoelde 
reglement van orde uitvoerig, in een vroeg 
stadium en op een open en transparante 
wijze alle relevante belanghebbenden, en 
in het bijzonder de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij 
de raadpleging worden ook de nationale 
regulerende instanties en andere nationale 
instanties, producenten, leveranciers, 
systeemgebruikers, met inbegrip van 
afnemers, distributiesysteembeheerders, 
met inbegrip van relevante 
bedrijfstakverenigingen, technische 
instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken. Beoogd wordt 
de zienswijze en voorstellen van alle 
betrokken partijen in het 
besluitvormingsproces te vernemen.

1. Bij de voorbereiding van mogelijke 
netcodes overeenkomstig artikel 55 
raadpleegt de DSB-entiteit van de EU 
overeenkomstig het in artikel 50 bedoelde 
reglement van orde uitvoerig, in een vroeg 
stadium en op een open en transparante 
wijze alle relevante belanghebbenden, en 
in het bijzonder de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij 
de raadpleging worden ook de nationale 
regulerende instanties en andere nationale 
instanties, producenten, leveranciers, 
systeemgebruikers, met inbegrip van 
afnemers, technische instanties en 
platforms van belanghebbenden betrokken. 
Beoogd wordt de zienswijze en voorstellen 
van alle betrokken partijen in het 
besluitvormingsproces te vernemen.

Motivering

Aangezien alle DSB-entiteiten rechtstreeks moeten worden betrokken bij de DSB-entiteit van 
de EU, moeten deze hier niet worden genoemd als belanghebbende derde partijen.

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Agentschap houdt toezicht op 
de uitvoering van de overeenkomstig 
artikel 51 aan de DSB-entiteit van de EU 
toegewezen taken en zorgt ervoor dat zij 
stroken met de verplichtingen in deze 
verordening en in andere relevante 
Uniewetgeving, in het bijzonder ten 
aanzien van de onafhankelijkheid van de 
DSB-entiteit van de EU en de vereiste om 
een evenwichtige vertegenwoordiging van 
alle distributiesysteembeheerders in de 
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Unie te verzekeren. Het Agentschap 
vermeldt de resultaten van het toezicht in 
zijn jaarverslag zoals bedoeld in artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 
.../...[herschikking van Verordening (EG) 
nr. 713/2009, COM(2016)863].

Motivering

Het ACER moet formeel de bevoegdheid krijgen om strenger toezicht uit te oefenen op de 
DSB-entiteit van de EU. Het ACER dient bovendien formeel te worden verplicht te 
waarborgen dat de DSB-entiteit van de EU voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in 
haar statuten, in het bijzonder dat de DSB-entiteit van de EU voldoet aan de criteria voor het 
handhaven van de onafhankelijkheid en de passende vertegenwoordiging van de individuele 
DSB's die er lid van zijn. Dergelijke wijzigingen in het mandaat van het ACER dienen 
eveneens te worden opgenomen in de herschikte Verordening 713/2009 zoals voorgesteld in 
COM(2016) 863.

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De DSB-entiteit van de EU legt het 
in artikel 51 bedoelde ontwerp van het 
jaarlijkse werkprogramma ter advies voor 
aan het Agentschap. Binnen twee 
maanden na de ontvangst daarvan 
verstrekt het Agentschap een naar 
behoren met redenen omkleed advies, 
alsmede aanbevelingen aan de DSB-
entiteit van de EU en de Commissie, als 
het van oordeel is dat de door de DSB-
entiteit van de EU ingediende 
ontwerpversie van het jaarlijkse 
werkprogramma niet bijdraagt tot non-
discriminatie, daadwerkelijke 
mededinging, een efficiënte werking van 
de markt of een optimaal beheer en een 
gecoördineerde werking van distributie-
en transmissiesystemen.

Motivering

ACER dient te worden gemachtigd om aanbevelingen te doen aan de DSB-entiteit van de EU 
wanneer het vaststelt dat de ontwerpversie van het jaarlijkse werkprogramma van de DSB-
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entiteit van de EU niet voldoet aan de EU-voorschriften of niet strookt met de doelstellingen 
op EU-niveau. Dergelijke wijzigingen in het mandaat van ACER dienen eveneens te worden 
opgenomen in de herschikte Verordening 713/2009 zoals voorgesteld in COM(2016) 863.

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De DSB-entiteit van de EU houdt 
rekening met de zienswijzen die tijdens de 
raadpleging naar voren zijn gebracht. 
Voordat de DSB-entiteit van de EU de in 
artikel 55 bedoelde netcodes vaststelt, geeft 
zij aan hoe met de tijdens de raadpleging 
ontvangen opmerkingen rekening is 
gehouden. Waar geen rekening is 
gehouden met een opmerking, wordt dit 
gemotiveerd.

3. Het redactiecomité houdt rekening 
met de zienswijzen die tijdens de 
raadpleging naar voren zijn gebracht. 
Voordat de DSB-entiteit van de EU de in 
artikel 55 bedoelde netcodes vaststelt, geeft 
zij aan hoe met de tijdens de raadpleging 
ontvangen opmerkingen rekening is 
gehouden. Waar geen rekening is 
gehouden met een opmerking, wordt dit 
gemotiveerd.

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen 
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, 
wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig 
in de prioriteitenlijst is besloten, door de 
DSB-entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de 
in artikel 57 vastgestelde procedure.

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen 
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, 
wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig 
in de prioriteitenlijst is besloten, door het 
Agentschap krachtens de in artikel 55 
vastgestelde procedure, of als richtsnoeren 
krachtens de in artikel 57 vastgestelde 
procedure.

Motivering

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes 
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(particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution 
system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market 
participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity 
would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will 
significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs 
are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers 
to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU 
unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected 
to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om in 
overeenstemming met artikel 63 
betreffende de vaststelling van netcodes 
gedelegeerde handelingen vast te stellen op 
de volgende terreinen:

1. De Commissie is bevoegd om in 
overeenstemming met artikel 63 
betreffende de vaststelling van netcodes en 
waar passend rekening houdend met 
specifieke regionale kenmerken,
gedelegeerde handelingen vast te stellen op 
de volgende terreinen:

Motivering

In de netcodes moet steeds rekening worden gehouden met specifieke regionale kenmerken.

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde transmissie - en 
distributie tariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

Motivering

Het beheer van distributiesystemen is erg plaatsgebonden vanwege de verschillende 
topologieën van het net en de verschillende consumptiepatronen. Het is daarom niet aan te 
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raden de structuur ervan te harmoniseren via netcodes of richtsnoeren. De reeks van 
overkoepelende beginselen zoals vermeld in artikel 16: Tarieven voor de toegang tot 
netwerken, volstaat om de transparantie en de vaststelling van billijke tarieven te verzekeren.

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het ENTSB voor elektriciteit, of, 
wanneer overeenkomstig lid 2 zodanig is 
besloten in de prioriteitenlijst, de DSB-
entiteit van de EU, roept een 
redactiecomité bijeen dat ondersteuning 
verleent tijdens het proces van de 
ontwikkeling van netcodes. Het 
redactiecomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van het ENTSB voor 
elektriciteit, het Agentschap, de DSB-
entiteit van de EU, indien passend uit 
benoemde elektriciteitsmarktbeheerders en 
een beperkt aantal van de belangrijkste 
betrokken belanghebbenden. Het ENTSB 
voor elektriciteit of, wanneer 
overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten in 
de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van de 
EU, stelt op een door de Commissie 
overeenkomstig lid 8 aan hem gericht 
verzoek voorstellen voor netcodes op de in 
lid 1 genoemde terreinen op.

9. Het ENTSB voor elektriciteit, of, 
wanneer overeenkomstig lid 2 zodanig is 
besloten in de prioriteitenlijst, de DSB-
entiteit van de EU, roept een 
redactiecomité bijeen dat ondersteuning 
verleent tijdens het proces van de 
ontwikkeling van netcodes. Het 
redactiecomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van het ENTSB voor 
elektriciteit, het Agentschap, de DSB-
entiteit van de EU, indien passend uit 
benoemde elektriciteitsmarktbeheerders en 
vertegenwoordigers van een beperkt aantal 
van de belangrijkste betrokken 
belanghebbenden, zoals de consumenten. 
Het ENTSB voor elektriciteit of, wanneer 
overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten in 
de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van de 
EU, stelt op een door de Commissie 
overeenkomstig lid 8 aan hem gericht 
verzoek voorstellen voor netcodes op de in 
lid 1 genoemde terreinen op.

Motivering

Het is belangrijk dat de standpunten van de consumenten terdege zijn vertegenwoordigd bij 
de ontwikkeling van netcodes.

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het Agentschap herziet de netcode 
en waarborgt dat de netcode in 

10. Het Agentschap herziet de netcode 
en waarborgt dat de netcode in 
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overeenstemming is met het desbetreffende 
kaderrichtsnoer en bijdraagt tot 
marktintegratie, niet-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en legt 
de herziene netcode voor aan de 
Commissie binnen zes maanden na de dag 
van ontvangst van het voorstel .. In het aan 
de Commissie voorgelegde voorstel houdt 
het Agentschap rekening met de door alle 
betrokken partijen tijdens het opstellen van 
het voorstel onder leiding van het ENTSB 
voor elektriciteit of de DSB-entiteit van de 
EU verstrekte zienswijzen; het Agentschap 
raadpleegt de relevante belanghebbenden 
officieel over de aan de Commissie voor te 
leggen versie.

overeenstemming is met het desbetreffende 
kaderrichtsnoer en bijdraagt tot 
marktintegratie, niet-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en legt 
de herziene netcode voor aan de 
Commissie binnen zes maanden na de dag 
van ontvangst van het voorstel .. In het aan 
de Commissie voorgelegde voorstel houdt 
het Agentschap rekening met de door alle 
betrokken partijen, in het bijzonder de 
consumenten, tijdens het opstellen van het 
voorstel onder leiding van het ENTSB voor 
elektriciteit of de DSB-entiteit van de EU 
verstrekte zienswijzen; het Agentschap 
raadpleegt de relevante belanghebbenden 
officieel over de aan de Commissie voor te 
leggen versie.

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan op de hierna 
genoemde terreinen bindende richtsnoeren 
vaststellen.

1. De Commissie kan op de hierna 
genoemde terreinen richtsnoeren 
vaststellen.

Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de richtsnoeren kunnen tevens passende 
regels worden vastgesteld waarop de uit 
hoofde van de nationale distributie- en 
transmissie tariefstelsels en
aansluitregelingen op producenten , 
energieopslag en klanten („load”) 
toegepaste tarieven betrekking hebben 
gebaseerd zijn, inclusief de doorwerking 
van het vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders in nationale 
netwerktarieven en het inbouwen van 

In de richtsnoeren kunnen tevens passende 
regels worden vastgesteld waarop de uit 
hoofde van de nationale 
transmissietariefstelsels en 
aansluitregelingen op producenten, 
energieopslag en klanten ("load") 
toegepaste tarieven betrekking hebben 
gebaseerd zijn, inclusief de doorwerking 
van het vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders in nationale 
netwerktarieven en het inbouwen van 
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passende en efficiënte, locatiespecifieke 
signalen, zulks in overeenstemming met de 
in artikel 16 vastgestelde beginselen.

passende en efficiënte, locatiespecifieke 
signalen, zulks in overeenstemming met de 
in artikel 16 vastgestelde beginselen.

Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 55, lid 1, onder k). Er zijn grote verschillen tussen de 
distributienetwerken in Europa: van het spanningsniveau, de topologie en het natuurlijke 
profiel van een bepaald gebied tot de consumptiepatronen van gebruikers. De structuur van 
het distributietarief moet daarom uniek zijn: de nationale regelgevende instanties zijn het 
beste in staat om daarvoor te zorgen. 

Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – onderdeel 5 – punt 5.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.1. De regionale operationele centra 
beschikken over de bijna-realtime 
toezicht- en 
gegevensverzamelingssystemen voor de 
observatie in het kader van de toepassing 
van de overeenkomstig punt 4.1 
vastgestelde drempel.

Schrappen
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