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Amendement 16
Mariela Velichkova Baeva

Voorstel voor een verorderning – wijzigingsbeluist
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een jaarlijks werkprogramma; (d) keurt een jaarlijks werkprogramma 
goed;

Or. en

Amendement 17
Mariela Velichkova Baeva

Voorstel voor een verorderning – wijzigingsbeluist
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een jaarverslag; (e) keurt een jaarverslag goed;

Or. en

Amendement 18
Mariela Velichkova Baeva

Voorstel voor een verorderning – wijzigingsbeluist
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) jaarlijkse zomer- en 
wintervooruitzichten inzake de 
toereikendheid van de 

(f) keurt jaarlijkse zomer- en 
wintervooruitzichten inzake de 
toereikendheid van de 
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elektriciteitsopwekking. elektriciteitsopwekking goed.

Or. en

Amendement 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Voorstel voor een verorderning – wijzigingsbeluist
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na raadpleging van het Agentschap kan
de Commissie het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit verzoeken om binnen een 
redelijke termijn codes op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen op te 
stellen wanneer zij dergelijke codes 
noodzakelijk acht voor de efficiënte 
werking van de markt.

1. Op advies van het Agentschap, dat eerst
de relevante partijen raadpleegt, stelt de 
Commissie strategische richtsnoeren op 
voor het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit met betrekking tot de 
onderwerpen in artikel 2 quater, lid 1, 
onder c) en artikel 2 quater, lid 3, op basis 
waarvan het Europees netwerk van 
transmissiebeheerders voor elektriciteit
codes opstelt voor de in de artikelen 2 
quater, lid 1, onder c) en artikel 2 quater, 
lid 3 vermelde terreinen.

Or. en

Motivering

Met het oog op de concurrentie (non-discriminatie, daadwerkelijke concurrentie en de 
soepele werking van de interne markt) moet het Agentschap méér bevoegdheden krijgen om 
het Europees netwerk te reguleren. Hiertoe moet het Agentschap de Commissie aan het begin 
van het regelgevingsproces advies geven in de vorm van richtsnoeren, op basis waarvan het 
Europees netwerk technische codes kan opstellen. Dit voorkomt zelf-regulering door de 
transmissiesysteembeheerders. Hetzelfde moet gelden voor het investeringsplan voor tien jaar 
(artikel 2 quater, lid 1, onder c)).
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Amendement 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Voorstel voor een verorderning – wijzigingsbeluist
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 1 bis (nieuw)

Text proposed by the Commission Amendment

(1 bis) Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt de in lid 1 bedoelde 
gedetailleerde codes op en legt deze ter 
goedkeuring aan het Agentschap voor.

Or. en

Motivering

Met het oog op de concurrentie (non-discriminatie, daadwerkelijke concurrentie en de 
soepele werking van de interne markt) moet het Agentschap méér bevoegdheden krijgen om 
het Europees netwerk te reguleren. Hiertoe moet het Agentschap de Commissie aan het begin 
van het regelgevingsproces advies geven in de vorm van richtsnoeren, op basis waarvan het 
Europees netwerk technische codes kan opstellen. Dit voorkomt zelf-regulering door de 
transmissiesysteembeheerders. Hetzelfde moet gelden voor het investeringsplan voor tien jaar 
(artikel 2 quater, lid 1, onder c)).

Amendement 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Voorstel voor een verorderning – wijzigingsbeluist
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Het Agentschap controleert of de 
door het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit ingediende codes stroken met 
de in lid 1 bedoelde richtsnoeren.

Or. en
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Motivering

Met het oog op de concurrentie (non-discriminatie, daadwerkelijke concurrentie en de 
soepele werking van de interne markt) moet het Agentschap méér bevoegdheden krijgen om 
het Europees netwerk te reguleren. Hiertoe moet het Agentschap de Commissie aan het begin 
van het regelgevingsproces advies geven in de vorm van richtsnoeren, op basis waarvan het 
Europees netwerk technische codes kan opstellen. Dit voorkomt zelf-regulering door de 
transmissiesysteembeheerders. Hetzelfde moet gelden voor het investeringsplan voor tien jaar 
(artikel 2 quater, lid 1, onder c)).

Amendement 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Voorstel voor een verorderning – wijzigingsbeluist
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het Agentschap oefent toezicht uit 
op de tenuitvoerlegging van dergelijke 
codes door het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en meldt elke overtreding aan 
de Commissie, die de nodige maatregelen 
treft om een juiste tenuitvoerlegging te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn geeft het Europees netwerk te veel bevoegdheden. Het toezicht 
op de bedoelde codes moet met het oog op non-discriminatie, daadwerkelijke concurrentie en 
een soepele werking van de interne markt billijk en objectief te zijn. Het kan dus niet aan de 
transmissiesysteembeheerders worden overgelaten, maar aan het Agentschap te worden 
toevertrouwd.
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Amendement 23
Daniel Dăianu

Voorstel voor een verorderning – wijzigingsbeluist
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2nonies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit brengen 
transmissiesysteembeheerders regionale 
samenwerking tot stand om bij te dragen 
tot de uitvoering van de in artikel 2 quater, 
lid 1, genoemde taken. Zij publiceren met 
name om de twee jaar een regionaal 
investeringsplan en mogen 
investeringsbeslissingen nemen op basis 
van het regionale investeringsplan.

1. Transmission system operators shall 
establish regional cooperation within the 
European Network for Transmission 
System Operators for Electricity to 
contribute to the tasks mentioned in article 
2c(1). Zij verschaffen met name 
informatie over hun 
ontwikkelingsplannen en publiceren met 
name om de twee jaar een regionaal 
investeringsplan en mogen 
investeringsbeslissingen nemen op basis 
van het regionale investeringsplan, na 
voorafgaandelijke instemming door het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers.

Or. en

Motivering

Met het oog op de gewenste ontvlechting moeten transmissiesysteembeheerders 
investeringsbeslissingen kunnen nemen. Voor een goed werkende energiemarkt is coördinatie 
op Europees niveau nodig.

Amendement 24
Daniel Dăianu

Voorstel voor een verorderning – wijzigingsbeluist
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De transmissiesysteembeheerders 
publiceren relevante gegevens over de 

4. De transmissiesysteembeheerders 
publiceren relevante gegevens over de 
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voorspelde en feitelijke vraag, over de 
beschikbaarheid en het feitelijke gebruik 
van activa voor elektriciteitsproductie en 
basislast ("load"), over de 
beschikbaarheid en het gebruik van het 
net en interconnectoren, en over 
balanceringsvermogen en reservecapaciteit.

voorspelde en feitelijke vraag, over de 
beschikbaarheid en het feitelijke gebruik 
van het net en interconnectoren, en over 
balanceringsvermogen en reservecapaciteit.
Individuele gegevens over plaatsen van 
opwekking en "loads", alsmede gegevens 
over het transmissienet mogen 
vertrouwelijk worden gehouden indien de 
bescherming van de essentiële 
infrastructuur zulks vereist. Deze 
vertrouwelijkheid geldt evenwel niet ten 
aanzien van het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie en het Agentschap 
voor de samenwerking van 
energieregelgevers.

Or. en

Motivering

Vertrouwelijkheid is gerechtvaardigd in verband met de zekerheid en nationale 
veiligheidsoverwegingen.  Met name vanwege de grote onderlinge afhankelijkheid van de 
nationale wetwerken en de noodzaak van méér veiligheid, moet het Europese niveau goed 
worden geïnformeerd. Op Europees niveau moeten adequate strategieën worden ontwikkeld 
met het oog op een efficiënte crisispreventie.
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