
AM\713546NL.doc PE404.393v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie industrie, onderzoek en energie

2007/0195(COD)

17.3.2008

AMENDEMENTEN
89 - 225

Ontwerpverslag
Eluned Morgan
(PE402.516v01-00)

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))



PE404.393v01-00 2/119 AM\713546NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\713546NL.doc 3/119 PE404.393v01-00

NL

Amendement 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Uit de ervaring die met de 
uitvoering van Richtlijn 2003/54/EG is 
opgedaan, blijkt dat de interne markt voor 
elektriciteit voordelen begint op te leveren 
in de vorm van verbeterde efficiëntie, 
prijsverlagingen, kwalitatief betere 
dienstverlening en toegenomen 
concurrentie. Er zijn evenwel nog 
belangrijke tekortkomingen en 
mogelijkheden tot verbetering van de 
werking van de markt, met name dienen 
concrete maatregelen te worden genomen 
om te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden op het niveau 
van de elektriciteitsproductie en het 
beperken van het risico van 
marktdominantie en marktondermijnend 
gedrag, het zorgen voor niet-
discriminerende transmissie- en 
distributietarieven doordat toegang tot het 
net wordt verleend op basis van tarieven 
die gepubliceerd worden voordat ze in 
werking treden, en het zorgen voor de 
bescherming van de rechten van kleine en 
kwetsbare afnemers en het verstrekken 
van informatie over de brandstoffen die 
voor de elektriciteitsopwekking worden 
gebruikt en het verwijzen naar - waar 
beschikbaar - informatiebronnen over de 
milieueffecten daarvan

Or. en

Motivering

De belangrijke overweging 2 van Richtlijn 2003/54 moet weer worden opgenomen. Zolang de 
kosten van de elektriciteitsopwekking voor het milieu niet in de prijs worden doorberekend, 
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blijft de markt verstoord. Naast het streven om met de handel in emissierechten de kosten van 
de CO2-uitstoot op te nemen door de uitgifte van certificaten, moeten ook andere maatregelen 
worden genomen om de milieukosten door te berekenen in de energieprijs. De Commissie 
moet een begin maken met het toezicht op dergelijke verstoringen van de markt.

Amendement 90
Esko Seppänen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De volledige harmonisatie van de 
elektriciteitsmarkt veroorzaakt in 
verschillende landen ongewenste 
prijseffecten.

Or. en

Motivering

Omdat stroom wordt uitgevoerd naar landen waar de elektriciteit duur is vanuit landen waar 
ze goedkoop is, daalt het aanbod in deze laatste landen en stijgen daar dus de prijzen die de 
consument betaalt. Harmonisatie heeft dus ook negatieve gevolgen voor de markten en 
hiermee moet rekening worden gehouden.

Amendement 91
Esko Seppänen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) De gevolgen van harmonisatie 
moeten zorgvuldig worden bestudeerd 
omdat onevenwichtigheden optreden door 
vaststelling van de groothandelstarieven 
tegen grenswaarden en door de winsten 
die producenten van stroom uit 
waterkracht en kernenergie opstrijken 
door de verhandeling van emissierechten.
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Or. en

Motivering

De prijszetting op de geharmoniseerde Europese markt voor elektriciteit leidt tot meerwinsten 
voor producenten van stroom uit waterkracht en kernenergie, die geen emissierechten nodig 
hebben. Het groothandelstarief op de elektriciteitsbeurzen is heden ten dage gebaseerd op de 
marginale prijs en wordt bepaald door de hoogste productiekosten plus de prijs van de 
emissierechten, ook al heeft de producent deze niet nodig. Het tarievenstelsel moet zo werken 
dat de groothandelsprijs op de elektriciteitsbeurzen rekening houdt met de verschillen in 
productiekosten.

Amendement 92
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Momenteel kan het recht om 
elektriciteit te verkopen in een andere 
lidstaat onder gelijke voorwaarden en 
zonder discriminatie of achterstelling 
echter niet worden gewaarborgd voor elke 
onderneming in de Gemeenschap. Met 
name bestaat een niet-discriminerende 
netwerktoegang en een gelijk effectief 
niveau van regelgevend toezicht nog niet in 
elke lidstaat aangezien het huidige 
wetgevingskader niet volstaat.

(3) Momenteel kan het recht om 
elektriciteit te verkopen in een andere 
lidstaat onder gelijke voorwaarden en 
zonder discriminatie of achterstelling 
echter niet worden gewaarborgd voor alle 
ondernemingen in alle lidstaten. Met 
name bestaat een niet-discriminerende 
netwerktoegang en een gelijk effectief 
niveau van regelgevend toezicht nog niet in 
elke lidstaat aangezien het huidige 
wetgevingskader niet volstaat.

Or. en

Motivering

De formulering die de Commissie voorstelt geeft de indruk dat de problemen met de 
mededinging die de Commissie signaleert in alle lidstaten overal in de EU bestaan.
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Amendement 93
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De continuïteit van de 
energievoorziening is van vitaal belang 
voor de ontwikkeling van een Europese 
maatschappij, voor de uitvoering van een 
duurzaam beleid inzake 
klimaatverandering en voor de 
bevordering van het 
concurrentievermogen op de interne 
markt. Daarom moeten de 
grensoverschrijdende verbindingen verder 
worden uitgebouwd om te verzekeren dat 
de levering/voorziening van alle 
energiebronnen tegen de laagst mogelijke 
prijs geschiedt voor zowel de consumenten 
als het bedrijfsleven in de Europese Unie.

Or. en

Amendement 94
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De eigendomsscheiding tussen de 
productie- en leveringsbedrijven enerzijds 
en de eigenaars van de transportnetten 
anderzijds is van wezenlijk belang om de 
plaatsing van nieuw vermogen aan 
hernieuwbare energiebronnen in Europa 
mogelijk te maken.

Or. es
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Amendement 95
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Een functionerende interne markt 
voor elektriciteit moet producenten ertoe 
aanzetten te investeren in nieuwe vormen 
van stroomopwekking en consumenten 
aanzetten maatregelen te nemen om 
efficiënter gebruik te maken van energie;  
dit kan alleen als de continuïteit van de 
elektriciteitsvoorziening verzekerd is.

Or. en

Amendement 96
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Daar hernieuwbare 
energiebronnen variabel zijn, dient de 
koppeling van de elektriciteitsnetten in de 
Europese Unie versterkt te worden, 
waarbij speciale aandacht moet uitgaan 
naar de meest geïsoleerde landen en 
regio's van de elektriciteitsmarkt van de 
Unie, zodat de lidstaten de nodige 
middelen krijgen om het streefcijfer van 
20% hernieuwbare energie in 2020 te 
halen.

Or. es

Motivering

De koppeling van netten en het geïnstalleerd vermogen aan geproduceerde hernieuwbare 
energie moeten samengaan om het streefcijfer van 20% hernieuwbare energie te halen.
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Amendement 97
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) De interne markt moet de 
handel in en de stroom van elektriciteit 
over de grenzen vergroten om te zorgen 
dat optimaal gebruik wordt gemaakt van 
het beschikbare productievermogen tegen 
de laagst mogelijk tarieven. Dit mag de 
lidstaten en de producenten er echter niet 
van weerhouden te investeren in nieuwe 
en moderne technologie voor 
stroomopwekking. Lidstaten die op grond 
van wetgeving of politieke besluiten 
kiezen voor beperking van het vermogen 
van hun energiecentrales die geen CO2
uitstoten, moeten dezelfde hoeveelheid 
stroomopwekking uit hernieuwbare 
bronnen bijdragen en toelichten hoe zij 
dit doel zullen bereiken.

Or. en

Motivering

Het is van het grootste belang dat er prikkels blijven bestaan om te investeren in de productie 
van elektriciteit zonder CO2-uitstoot, zodat de voorziening in de vraag naar energie 
gegarandeerd is.

Amendement 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie (4) In de mededeling van de Commissie 
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van 10 januari 2007 "Een energiebeleid 
voor Europa" wordt het belang 
onderstreept van de voltooiing van de 
interne markt voor elektriciteit en de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
voor alle in de Gemeenschap gevestigde 
elektriciteitsmaatschappijen. Uit de 
mededeling betreffende de interne 
energiemarkt en het eindverslag over het 
sectorale mededingingsonderzoek blijkt 
dat de huidige regels en maatregelen niet 
het vereiste kader leveren om de 
doelstelling van een goed functionerende 
interne markt te verwezenlijken.

van 10 januari 2007 "Een energiebeleid 
voor Europa" wordt het belang 
onderstreept van de voltooiing van de 
interne markt voor elektriciteit en de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
voor alle in de Gemeenschap gevestigde 
elektriciteitsmaatschappijen. Uit de 
mededeling betreffende de interne 
energiemarkt blijkt dat de huidige regels en 
maatregelen niet het vereiste kader leveren 
om de doelstelling van een goed 
functionerende interne markt te 
verwezenlijken. Bovendien hebben het 
eindverslag over het sectorale 
mededingingsonderzoek en de effectstudie 
die is uitgevoerd ter ondersteuning van 
het derde wetgevingspakket over de 
interne markt voor energie geen 
overtuigend materiaal opgeleverd om vast 
te kunnen stellen wat het beste of enige 
middel is om de werking van de interne 
markt te verbeteren.

Or. fr

Motivering

Het eindverslag over het sectorale mededingingsonderzoek heeft sterke kritiek te verduren 
gekregen bij de indiening ervan in de ITRE-commissie, met name vanwege de zeer 
betwistbare statistische verbanden die erin worden gelegd en de gebrekkige reeksen gegevens 
zonder verwijzingen. Het verslag geeft hoogstens een gedeeltelijke indruk van de werking van 
de elektriciteitsnetten in Europa en maakt het niet mogelijk één enkel middel vast te stellen om 
de werking van de interne markt voor elektriciteit te verbeteren.

Amendement 99
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om de mededinging en de levering 
van elektriciteit tegen de laagst mogelijk 
prijs te verzekeren en tegelijk 
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marktdominantie door grote spelers te 
voorkomen moeten de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties 
grensoverschrijdende toegang van nieuwe 
leveranciers van diverse energiebronnen 
en nieuwe stroomopwekking makkelijker 
maken.

Or. en

Motivering

Dit zal zorgen voor openstelling van de markt in de lidstaten, vooral in lidstaten met 
dominante marktspelers, en eerlijke toegang voor andere marktspelers mogelijk maken.

Amendement 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Zonder een effectieve scheiding van 
netwerken van productie- en 
leveringsactiviteiten blijft het inherente 
risico van discriminatie bestaan, niet alleen 
bij de exploitatie van de netwerken, maar 
ook wat de stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven betreft om op 
toereikende wijze in hun netwerken te 
investeren.

(5) Zonder een effectieve scheiding van 
netwerken van productie- en 
leveringsactiviteiten blijft het inherente 
risico van discriminatie bestaan, niet alleen 
bij de exploitatie van de netwerken, maar 
ook wat de stimulansen voor bedrijven 
betreft om op toereikende wijze in hun 
netwerken te investeren. De voornaamste 
reden om te investeren is de vergoeding 
die marktspelers ontvangen. Als de 
nationale regelgevende instantie deze 
vergoeding op een laag niveau vaststelt, 
dan zorgt zij ervoor dat minder wordt 
geïnvesteerd. Als zij de vergoeding op een 
correct en evenredig niveau vaststelt, 
zodat de ontvangsten de kosten en de 
afschrijving van die investeringen dekken, 
dan zorgt zij automatisch voor meer 
investeringen, of de 
transportnetbeheerder nu onderdeel is 
van een geïntegreerd concern of niet. De 
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voornaamste bepalende factor voor 
investeringen is dus de tariefregeling en 
de rol en bevoegdheden van de nationale 
regelgevende instanties, die versterkt 
moeten worden om de interne markt te 
voltooien in het belang van de consument.

Or. fr

Motivering

De eigendomsstructuur van een bedrijf is geen bepalende factor voor investeringen, maar 
deze worden gedaan in de verwachting dat ze lonend zijn en rendement opleveren. Scheiding 
van de eigendom biedt geen oplossing voor het probleem bij alle monopolies, namelijk het 
gevaar dat de situatie wordt uitgebuit om maximale winst uit de monopoliepositie te behalen.
Dit gevaar is aanwezig ongeacht de eigendomsstructuur en de vraag of het om een verticaal 
geïntegreerd bedrijf gaat.

Amendement 101
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De momenteel geldende juridische en 
functionele ontvlechtingsregels hebben niet 
geleid tot een effectieve ontvlechting van 
de transportnetbeheerders. Op zijn 
vergadering van 8 en 9 maart 2007 in 
Brussel heeft de Europese Raad de 
Commissie verzocht om 
wetgevingsvoorstellen uit te werken voor 
een daadwerkelijke scheiding tussen 
leverings- en productiediensten, enerzijds, 
en de netwerkexploitatie, anderzijds.

(6) De momenteel geldende juridische en 
functionele ontvlechtingsregels hebben nog
niet geleid tot een effectieve ontvlechting 
van de transportnetbeheerders in elke 
lidstaat, deels als gevolg van de 
gebrekkige uitvoering van bestaande 
Europese wetgeving. Op zijn vergadering 
van 8 en 9 maart 2007 in Brussel heeft de 
Europese Raad de Commissie verzocht om 
wetgevingsvoorstellen uit te werken voor 
een daadwerkelijke scheiding tussen 
leverings- en productiediensten, enerzijds, 
en de netwerkexploitatie, anderzijds.

Or. en

Motivering

Er moet op gewezen worden dat een van de redenen voor de tekortschietende werking van de 
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Europese energiemarkten de gebrekkige uitvoering van de bestaande regels is, wat ook wordt 
onderstreept in de paragrafen 151 t/m 153 en 478 van het sectorale onderzoekverslag van 10 
januari 2007.

Amendement 102
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De momenteel geldende juridische en 
functionele ontvlechtingsregels hebben niet 
geleid tot een effectieve ontvlechting van 
de transportnetbeheerders. Op zijn 
vergadering van 8 en 9 maart 2007 in 
Brussel heeft de Europese Raad de 
Commissie verzocht om 
wetgevingsvoorstellen uit te werken voor 
een daadwerkelijke scheiding tussen 
leverings- en productiediensten, enerzijds, 
en de netwerkexploitatie, anderzijds.

(6) De momenteel geldende juridische en 
functionele ontvlechtingsregels hebben nog
niet geleid tot een effectieve ontvlechting 
van de transportnetbeheerders in elke 
lidstaat, deels als gevolg van de 
gebrekkige uitvoering van bestaande 
Europese wetgeving. Op zijn vergadering 
van 8 en 9 maart 2007 in Brussel heeft de 
Europese Raad de Commissie verzocht om 
wetgevingsvoorstellen uit te werken voor 
een daadwerkelijke scheiding tussen 
leverings- en productiediensten, enerzijds, 
en de netwerkexploitatie, anderzijds.

Or. en

Motivering

Er moet op gewezen worden dat een van de redenen voor de tekortschietende werking van de 
Europese energiemarkten de gebrekkige uitvoering van de bestaande regels is, wat ook wordt 
onderstreept in de paragrafen 151 t/m 153 en 478 van het sectorale onderzoekverslag van 10 
januari 2007.

Amendement 103
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De voorgelegde effectrapportage 
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kon niet onweerlegbaar aantonen dat er 
een causaal verband is tussen 
discriminatie bij de toegang en 
eigendomsstructuur, tussen het volume 
van de investeringen en de 
eigendomsstructuur of tussen het 
prijsniveau en de eigendomsstructuur. De 
empirische gegevens wijzen eerder op een 
causaal verband tussen al deze factoren 
en een deugdelijke regelgeving.

Or. de

Motivering

De voorgelegde effectrapportage levert de empirische gegevens die ten grondslag liggen aan 
deze voorstellen. Ook na een nadere beschouwing van de inhoud en achtergrond van de 
effectbeoordeling blijft men zich afvragen of de voorgestelde maatregelen wel geschikt zijn 
om de doelstellingen van dit pakket maatregelen te verwezenlijken.

Amendement 104
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uitsluitend het wegwerken van 
inherente stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven om hun 
concurrenten qua netwerktoegang en -
investeringen te discrimineren, kan een 
effectieve ontvlechting waarborgen.
Ontvlechting van de eigendom, wat 
inhoudt dat de netwerkeigenaar is 
aangewezen als de netwerkbeheerder en 
onafhankelijk is van belangen in de 
productie- en leveringssector, is duidelijk 
de meest effectieve en stabiele manier om 
het inherente belangenconflict op te lossen 
en de continuïteit van de voorziening te 
waarborgen. Om deze reden heeft het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 
10 juli 2007 inzake de vooruitzichten voor 

(7) Uitsluitend het wegwerken van 
inherente stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven om hun 
concurrenten qua netwerktoegang en -
investeringen te discrimineren, kan een 
effectieve ontvlechting waarborgen.
Ontvlechting van de eigendom, wat 
inhoudt dat de netwerkeigenaar is 
aangewezen als de netwerkbeheerder en 
onafhankelijk is van belangen in de 
productie- en leveringssector, wordt door 
de Commissie beschouwd als een
effectieve en stabiele manier om het 
inherente belangenconflict op te lossen en 
de continuïteit van de voorziening te 
waarborgen. Het Europees Parlement heeft 
in zijn resolutie van 10 juli 2007 inzake de 
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de interne gas- en elektriciteitsmarkt 
gesteld dat het ontvlechting van de 
eigendom op het niveau van het 
elektriciteitstransport ziet als het 
efficiëntste middel om investeringen in 
infrastructuur op niet-discriminerende 
wijze te bevorderen en te zorgen voor 
eerlijke toegang tot het netwerk voor 
nieuwkomers en transparantie op de markt.
Van de lidstaten moet derhalve worden 
geëist dat wordt gewaarborgd dat 
eenzelfde persoon geen zeggenschap kan 
uitoefenen, inclusief via 
blokkeringsrechten van 
minderheidsaandeelhouders over 
beslissingen van strategisch belang, over 
een productie- of leveringsbedrijf en 
tezelfdertijd belangen heeft in of rechten 
uitoefent over een transportnetbeheerder 
of een transportnet. Omgekeerd moet 
zeggenschap over een 
transportnetbeheerder de mogelijkheid 
uitsluiten een belang te hebben in of 
rechten uit te oefenen over een 
leveringsbedrijf.

vooruitzichten voor de interne gas- en 
elektriciteitsmarkt gesteld dat het 
ontvlechting van de eigendom op het 
niveau van transmissie ziet als een 
efficiënt middel om investeringen in 
infrastructuur op niet-discriminerende 
wijze te bevorderen en te zorgen voor 
eerlijke toegang tot het netwerk voor 
nieuwkomers en transparantie op de markt.
Daar de Gemeenschap niet de 
bevoegdheid heeft om de onteigening van 
ondernemingen en productiemiddelen te 
gelasten en gebonden is aan het 
grondrecht van de eigendom, moeten de 
lidstaten echter ook het recht hebben om 
minder ingrijpende en belastende 
instrumenten te hanteren om 
belangenconflicten op te lossen en te 
zorgen voor investeringen. Bovendien 
kunnen alleen dergelijke alternatieven 
zorgen voor een gelijke behandeling van 
openbare en particuliere bedrijven, wat 
een grondbeginsel van de 
Gemeenschapswetgeving vormt.

Or. en

Motivering

Hoewel ontvlechting van de eigendom beschouwd kan worden als effectieve manier om 
belangenconflicten in verticaal geïntegreerde bedrijven op te lossen, konden de voorstanders 
van ontvlechting tot nu toe niet aantonen dat de bestaande problemen met mededinging op de 
Europese energiemarkten alleen opgelost kunnen worden door ontvlechting van de eigendom 
van de transmissiesysteembeheerders. Bovendien zou ontvlechting van de eigendom grote 
bezorgdheid wekken over de bevoegdheden van de Gemeenschap, de eigendomswaarborgen 
in de Gemeenschapswetgeving, enz.
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Amendement 105
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uitsluitend het wegwerken van 
inherente stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven om hun 
concurrenten qua netwerktoegang en -
investeringen te discrimineren, kan een 
effectieve ontvlechting waarborgen.
Ontvlechting van de eigendom, wat 
inhoudt dat de netwerkeigenaar is 
aangewezen als de netwerkbeheerder en 
onafhankelijk is van belangen in de 
productie- en leveringssector, is duidelijk 
de meest effectieve en stabiele manier om 
het inherente belangenconflict op te lossen 
en de continuïteit van de voorziening te
waarborgen. Om deze reden heeft het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 
10 juli 2007 inzake de vooruitzichten voor 
de interne gas- en elektriciteitsmarkt 
gesteld dat het ontvlechting van de 
eigendom op het niveau van het 
elektriciteitstransport ziet als het 
efficiëntste middel om investeringen in 
infrastructuur op niet-discriminerende 
wijze te bevorderen en te zorgen voor 
eerlijke toegang tot het netwerk voor 
nieuwkomers en transparantie op de markt.
Van de lidstaten moet derhalve worden 
geëist dat wordt gewaarborgd dat 
eenzelfde persoon geen zeggenschap kan 
uitoefenen, inclusief via 
blokkeringsrechten van 
minderheidsaandeelhouders over 
beslissingen van strategisch belang, over 
een productie- of leveringsbedrijf en 
tezelfdertijd belangen heeft in of rechten 
uitoefent over een transportnetbeheerder 
of een transportnet. Omgekeerd moet 
zeggenschap over een 
transportnetbeheerder de mogelijkheid 
uitsluiten een belang te hebben in of 

(7) Uitsluitend het wegwerken van 
inherente stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven om hun 
concurrenten qua netwerktoegang en -
investeringen te discrimineren, kan een 
effectieve ontvlechting waarborgen.
Ontvlechting van de eigendom, wat 
inhoudt dat de netwerkeigenaar is 
aangewezen als de netwerkbeheerder en 
onafhankelijk is van belangen in de 
productie- en leveringssector, wordt door 
de Commissie beschouwd als een
effectieve en stabiele manier om het 
inherente belangenconflict op te lossen en 
de continuïteit van de voorziening te 
waarborgen. Het Europees Parlement heeft 
in zijn resolutie van 10 juli 2007 inzake de 
vooruitzichten voor de interne gas- en 
elektriciteitsmarkt gesteld dat het 
ontvlechting van de eigendom op het 
niveau van transmissie ziet als het 
efficiëntste middel om investeringen in 
infrastructuur op niet-discriminerende 
wijze te bevorderen en te zorgen voor 
eerlijke toegang tot het netwerk voor 
nieuwkomers en transparantie op de markt.
De lidstaten moeten echter ook het recht 
hebben om minder ingrijpende en 
belastende instrumenten te hanteren om 
belangenconflicten op te lossen en te 
zorgen voor investeringen onder speciale 
voorwaarden.
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rechten uit te oefenen over een 
leveringsbedrijf.

Or. en

Motivering

Hoewel ontvlechting van de eigendom beschouwd kan worden als effectieve manier om 
belangenconflicten in verticaal geïntegreerde bedrijven op te lossen, konden de voorstanders 
van ontvlechting tot nu toe niet aantonen dat de bestaande problemen met mededinging op de 
Europese energiemarkten alleen opgelost kunnen worden door ontvlechting van de eigendom 
van de transmissiesysteembeheerders.

Amendement 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uitsluitend het wegwerken van 
inherente stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven om hun 
concurrenten qua netwerktoegang en -
investeringen te discrimineren, kan een 
effectieve ontvlechting waarborgen.
Ontvlechting van de eigendom, wat 
inhoudt dat de netwerkeigenaar is 
aangewezen als de netwerkbeheerder en 
onafhankelijk is van belangen in de 
productie- en leveringssector, is duidelijk 
de meest effectieve en stabiele manier om 
het inherente belangenconflict op te lossen 
en de continuïteit van de voorziening te 
waarborgen. Om deze reden heeft het
Europees Parlement in zijn resolutie van 
10 juli 2007 inzake de vooruitzichten voor 
de interne gas- en elektriciteitsmarkt 
gesteld dat het ontvlechting van de 
eigendom op het niveau van het 
elektriciteitstransport ziet als het 
efficiëntste middel om investeringen in 
infrastructuur op niet-discriminerende 

(7) Het wegwerken van inherente 
stimulansen voor verticaal geïntegreerde 
bedrijven om hun concurrenten qua 
netwerktoegang en -investeringen te 
discrimineren, kan een effectieve 
ontvlechting waarborgen. Ontvlechting van 
de eigendom, wat inhoudt dat de 
netwerkeigenaar is aangewezen als de 
netwerkbeheerder en onafhankelijk is van 
belangen in de productie- en 
leveringssector, is een van de manieren
om het inherente belangenconflict op te 
lossen. Het Europees Parlement heeft in 
zijn resolutie van 10 juli 2007 inzake de 
vooruitzichten voor de interne gas- en 
elektriciteitsmarkt gesteld dat het 
ontvlechting van de eigendom op het 
niveau van transmissie ziet als het 
efficiëntste middel om investeringen in 
infrastructuur op niet-discriminerende 
wijze te bevorderen en te zorgen voor 
eerlijke toegang tot het netwerk voor 
nieuwkomers en transparantie op de markt.
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wijze te bevorderen en te zorgen voor 
eerlijke toegang tot het netwerk voor 
nieuwkomers en transparantie op de markt.
Van de lidstaten moet derhalve worden 
geëist dat wordt gewaarborgd dat 
eenzelfde persoon geen zeggenschap kan 
uitoefenen, inclusief via 
blokkeringsrechten van 
minderheidsaandeelhouders over 
beslissingen van strategisch belang, over 
een productie- of leveringsbedrijf en 
tezelfdertijd belangen heeft in of rechten 
uitoefent over een transportnetbeheerder 
of een transportnet. Omgekeerd moet 
zeggenschap over een 
transportnetbeheerder de mogelijkheid 
uitsluiten een belang te hebben in of 
rechten uit te oefenen over een 
leveringsbedrijf.

Or. fr

Motivering

Ontvlechting van de eigendom is een van de manieren die de Commissie voorstelt om het 
belangenconflict dat inherent is aan verticaal geïntegreerde bedrijven op te lossen.  
Ontvlechting is niet de enige manier om dit te bereiken en moet een keuzemogelijkheid zijn 
naast andere die in de richtlijn worden genoemd. Er is geen overtuigend bewijs dat 
ontvlechting van eigendom de continuïteit van de voorziening verzekert. Een dergelijk bewijs 
is niet geleverd door een serieuze effectstudie.

Amendement 107
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De tenuitvoerlegging van ongeacht 
welk systeem moet leiden tot het ongedaan 
maken van eventuele belangenconflicten 
tussen bedrijven die energie produceren 
en transportnetbeheerders, om ervoor te 
zorgen dat de nodige investeringen 
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worden gedaan en de toegang van 
nieuwkomers gegarandeerd is onder een 
transparante en doeltreffende 
regelgeving.

Or. en

Motivering

Het in te voeren systeem moet transparant en doeltreffend zijn en moet er tevens voor zorgen 
dat de nodige investeringen worden gedaan.

Amendement 108
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien ontvlechting van de 
eigendom in sommige gevallen een 
herstructurering van de bedrijven vergt, 
moeten de lidstaten extra tijd krijgen om de 
relevante bepalingen toe te passen. Gezien 
de verticale kruisverbanden tussen de 
elektriciteits- en de gassector gelden de 
ontvlechtingsbepalingen bovendien voor 
beide sectoren samen.

(8) Aangezien ontvlechting van de 
eigendom in sommige gevallen een 
herstructurering van de bedrijven vergt, 
moeten de lidstaten die besluiten tot 
ontvlechting van de eigendom over te 
gaan extra tijd krijgen om de relevante 
bepalingen toe te passen. Gezien de 
verticale kruisverbanden tussen de 
elektriciteits- en de gassector gelden de 
ontvlechtingsbepalingen bovendien voor 
beide sectoren samen.

Or. en

Motivering

De nieuwe formulering houdt er rekening mee dat ontvlechting van eigendom niet meer dan 
een optie is.
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Amendement 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Lidstaten die zulks wensen kunnen 
de bepalingen van deze richtlijn 
betreffende een effectieve en doeltreffende 
scheiding tussen transmissiesystemen en 
transportnetbeheerders toepassen. Deze 
scheiding is effectief omdat zij ertoe 
bijdraagt de onafhankelijkheid van 
transportnetbeheerders te verzekeren. Zij 
is doeltreffend omdat zij een geschikter 
regelgevingskader verschaft voor de 
waarborging van eerlijke mededinging, 
voldoende investeringen, toegang voor 
nieuwkomers en integratie van de 
markten voor elektriciteit. Zij berust op 
twee pijlers, ten eerste organisatorische 
maatregelen en maatregelen ter 
regulering van transportnetbeheerders en 
ten tweede maatregelen om te zorgen voor 
investeringen, koppeling van nieuwe 
productiecapaciteit aan het netwerk en 
marktintegratie door regionale 
samenwerking. Zij beantwoordt aan de 
eisen die door de Europese Raad op 8 en 9 
maart in Brussel zijn vastgesteld.

Or. fr

Motivering

Met een effectieve en doeltreffende scheiding van transmissiesystemen en 
transportnetbeheerders kan de onafhankelijkheid van transportnetbeheerders worden 
gegarandeerd door middel van een reeks maatregelen die verenigbaar zijn met de nationale 
regelingen en stroken met het evenredigheidsbeginsel en het vrije verkeer van kapitaal.
Aangevuld met maatregelen om investeringen en marktintegratie aan te moedigen vormt deze 
scheiding een globaal antwoord dat de richtlijn moet geven.



PE404.393v01-00 20/119 AM\713546NL.doc

NL

Amendement 110
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De aanwijzing van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen, 
maakt het voor verticaal geïntegreerde 
bedrijven mogelijk om hun eigendom van 
netwerkactiva te handhaven en 
tegelijkertijd een effectieve scheiding van 
de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
netwerkbeheerder vervult en er is voorzien 
in gedetailleerde regelgevings- en 
toezichtsmechanismen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ontvlechting van de eigendom van de nationale transmissienetten is de enige mogelijkheid om 
de onafhankelijkheid van de nationale transmissiesysteembeheerders te waarborgen en de 
transparantie te vergroten. Ook zouden nationale transmissiesysteembeheerders hierdoor in 
staat worden gesteld om effectievere marktfacilitators te worden. In een stelsel met 
onafhankelijke systeembeheerders blijft de eigendom van de nationale transmissienetten en 
van commerciële activiteiten in dezelfde hand. Hoewel nationale transmissieactiviteiten strikt 
geregeld zijn, leidt dit tot een veelheid van regels.

Amendement 111
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De aanwijzing van systeembeheerders 
die onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen, maakt het voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun 

(10) De aanwijzing van systeembeheerders 
die onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen, maakt het voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun 
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eigendom van netwerkactiva te handhaven 
en tegelijkertijd een effectieve scheiding 
van de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
netwerkbeheerder vervult en er is voorzien 
in gedetailleerde regelgevings- en 
toezichtsmechanismen.

eigendom van netwerkactiva te handhaven 
en tegelijkertijd een effectieve scheiding 
van de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
netwerkbeheerder vervult of doeltreffende 
en effectieve ontvlechting ten uitvoer 
wordt gelegd en er is voorzien in 
gedetailleerde regelgevings- en 
toezichtsmechanismen.

Or. en

Motivering

In de overwegingen moet hier worden vermeld dat transmissiesysteembeheerders waarvan de 
eigendom niet ontvlecht is, moeten kunnen kiezen tussen het model van onafhankelijke 
systeembeheerder en het model van effectieve en doeltreffende ontvlechting.

Amendement 112
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De aanwijzing van systeembeheerders 
die onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen, maakt het voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun 
eigendom van netwerkactiva te handhaven 
en tegelijkertijd een effectieve scheiding 
van de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
netwerkbeheerder vervult en er is voorzien 
in gedetailleerde regelgevings- en 
toezichtsmechanismen.

(10) De aanwijzing van systeembeheerders 
die onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen, maakt het voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun 
eigendom van netwerkactiva te handhaven 
en tegelijkertijd een effectieve scheiding 
van de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
netwerkbeheerder vervult of doeltreffende 
en effectieve ontvlechting ten uitvoer 
wordt gelegd en er is voorzien in 
gedetailleerde regelgevings- en 
toezichtsmechanismen.

Or. en
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Motivering

In de overwegingen moet hier worden vermeld dat transmissiesysteembeheerders waarvan de 
eigendom niet ontvlecht is, moeten kunnen kiezen tussen het model van onafhankelijke 
systeembeheerder en het model van effectieve en doeltreffende ontvlechting.

Amendement 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Indien is voldaan aan de regels 
voor een effectieve en doeltreffende 
ontvlechting, het netbedrijf alle functies 
van een netbeheerder vervult en 
gedetailleerde regelgeving en uitvoerige 
instrumenten om toe te zien op naleving 
daarvan zijn vastgesteld, mogen verticaal 
geïntegreerde bedrijven eigenaar van hun 
netwerkactiva blijven en tegelijkertijd een 
effectieve scheiding van de belangen tot 
stand brengen.

Or. en

Motivering

Een verwijzing naar het geamendeerde artikel 8, lid 1.

Amendement 114
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt 

Schrappen
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van een verticaal geïntegreerd bedrijf, 
moeten de lidstaten daarom de keuze 
krijgen tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 
specifieke aanvullende regels. Teneinde 
de belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in 
te voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van 
het geïntegreerde bedrijf in aandelen in 
het netwerkbedrijf en aandelen in de 
resterende productie- en 
leveringsactiviteiten, mits wordt voldaan 
aan de eisen ten gevolge van ontvlechting 
van de eigendom.

Or. en

Motivering

Ontvlechting van de eigendom van de nationale transmissienetten is de enige mogelijkheid om 
de onafhankelijkheid van de nationale transportnetbeheerders te waarborgen en de 
transparantie te vergroten. Ook zouden nationale transportnetbeheerders zo in staat worden 
gesteld om effectievere marktfacilitators te worden. In een stelsel met onafhankelijke 
systeembeheerders blijft de eigendom van de nationale transmissienetten en van commerciële 
activiteiten in dezelfde hand. Hoewel nationale transmissieactiviteiten strikt geregeld zijn, 
leidt dit tot een veelheid van regels.

Amendement 115
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die (11) Wanneer een onderneming die 
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eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 
specifieke aanvullende regels. Teneinde 
de belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in 
te voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van 
het geïntegreerde bedrijf in aandelen in 
het netwerkbedrijf en aandelen in de 
resterende productie- en 
leveringsactiviteiten, mits wordt voldaan 
aan de eisen ten gevolge van ontvlechting 
van de eigendom.

eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen tussen
meerdere opties.

Or. de

Amendement 116
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen tussen
meerdere opties.
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doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 
specifieke aanvullende regels. Teneinde 
de belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in 
te voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van 
het geïntegreerde bedrijf in aandelen in 
het netwerkbedrijf en aandelen in de 
resterende productie- en 
leveringsactiviteiten, mits wordt voldaan 
aan de eisen ten gevolge van ontvlechting 
van de eigendom.

Or. de

Motivering

Op grond van het subsidiariteitsbeginsel is het besluit over de vraag hoe de in de voorstellen 
uiteengezette doelen verwezenlijkt moeten worden, een zaak van de lidstaten.

Amendement 117
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen tussen
drie opties:
ontvlechting van de eigendom, de 
vaststelling van een onafhankelijke 
systeembeheerder en doeltreffende 
ontvlechting.
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specifieke aanvullende regels. Teneinde 
de belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in 
te voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van 
het geïntegreerde bedrijf in aandelen in 
het netwerkbedrijf en aandelen in de 
resterende productie- en 
leveringsactiviteiten, mits wordt voldaan 
aan de eisen ten gevolge van ontvlechting 
van de eigendom.

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten kunnen kiezen tussen drie opties voor ontvlechting van het transmissienet:
ontvlechting van eigendom, een onafhankelijke systeembeheerder (ISO-model) en 
doeltreffende ontvlechting (EEU-model). Alle drie de opties zijn even geschikt om niet-
discriminerende toegang tot het systeem te waarborgen, belangenconflicten in geïntegreerde 
bedrijven op te lossen en investeringen in het net aan te moedigen.

Amendement 118
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf of een 
lidstaat het passend oordeelt om de 
voorwaarden voor een effectieve werking 
van het Europese netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit of de invoering van een 
supranationale 
transmissiesysteembeheerder te 
verzekeren, moeten de lidstaten de keuze 
krijgen tussen, hetzij ontvlechting van de 
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specifieke aanvullende regels. Teneinde de 
belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

eigendom, hetzij, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te voeren, 
hetzij via directe desinvestering, hetzij via 
splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

Or. en

Motivering

De keuze tussen ontvlechting van de eigendom en het ISO-model moet vrij zijn. De lidstaten 
moeten bij de inwerkingtreding van de richtlijn kunnen kiezen tussen deze opties, los van de 
vraag hoe de markt op hun grondgebied op een gegeven tijdstip gestructureerd is.

Amendement 119
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen, hetzij 
een effectieve en doeltreffende 
ontvlechting die zorgt voor een 
daadwerkelijke scheiding tussen 
transmissiesysteembeheerders zonder dat 
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specifieke aanvullende regels. Teneinde de 
belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

inbreuk wordt gemaakt op de eigendom 
van het net en zonder dat dit leidt tot de 
verkoop van het transmissiesysteem dan 
wel van de productie van energie. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te voeren, 
hetzij via directe desinvestering, hetzij via 
splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt effectieve en doelmatige ontvlechting naar voren gebracht als 
derde alternatief voor eigendomsontvlechting en onafhankelijke netbeheerders.

Amendement 120
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen tussen
drie opties: ontvlechting van de eigendom, 
de vaststelling van een onafhankelijke 
systeembeheerder en doeltreffende 
ontvlechting. De volledige 
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leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 
specifieke aanvullende regels. Teneinde de 
belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder en de 
effectieve en doeltreffende ontvlechting
moet worden gewaarborgd met behulp van 
specifieke aanvullende regels. Teneinde de 
belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

Or. en

Motivering

In de overwegingen moet hier worden vermeld dat transmissiesysteemeigenaars waarvan de 
eigendom niet ontvlecht is, moeten kunnen kiezen tussen het model van onafhankelijke 
systeembeheerder en het model van effectieve en doeltreffende ontvlechting.

Amendement 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij effectieve en 
doeltreffende ontvlechting van 
transmissiesystemen en 
transmissiesysteembeheerders, hetzij het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
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onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 
specifieke aanvullende regels. Teneinde de 
belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 
specifieke aanvullende regels. Teneinde de 
belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

Or. fr

Motivering

Om de onafhankelijkheid van de transmissiesysteembeheerders te garanderen zorgen de 
lidstaten ervoor dat verticaal geïntegreerde bedrijven moeten voldoen aan de bepalingen 
inzake ontvlechting van de eigendom, effectieve en doeltreffende ontvlechting of 
onafhankelijke netgebruikers. Deze drie opties staan op gelijke voet en worden in dit voorstel 
voor een richtlijn ook zo behandeld.

Amendement 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een 
elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten 
de lidstaten daarom de keuze krijgen 
tussen, hetzij ontvlechting van de 
eigendom, hetzij het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 



AM\713546NL.doc 31/119 PE404.393v01-00

NL

onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 
specifieke aanvullende regels. Teneinde de 
belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

van productie- en leveringsbelangen, hetzij 
een effectieve en doeltreffende wettelijke 
ontvlechting van de 
transmissiesysteembeheerders. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te voeren, 
hetzij via directe desinvestering, hetzij via 
splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

Or. en

Motivering

Het aanwijzen van onafhankelijke netwerkbeheerders dient een gelijkwaardige optie te zijn.
Bovendien verwijst dit naar het geamendeerde artikel 8, lid 1.

Amendement 123
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om de mededinging op de interne 
markt voor elektriciteit verder uit te 
breiden, moeten afnemers hun 
leveranciers kunnen uitkiezen, alsmede 
voor hun elektriciteitsbehoeften 
contracten kunnen sluiten met 
verschillende leveranciers.

Or. en
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Motivering

Door de afnemers de mogelijkheid te geven om een beroep te doen op meerdere leveranciers 
wordt het vrije verkeer van elektriciteit en de concurrentie op de interne markt bevorderd.

Amendement 124
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transportnetbeheerders als de 
leveringsbedrijven. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten.

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet ook het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transportnetbeheerders als de 
leveringsbedrijven.

Or. de

Motivering

De ongelijke behandeling van openbare en particuliere eigenaars van transmissiesystemen is 
discriminerend, daar het probleem van de uitoefening van politieke invloed door afzonderlijke 
lidstaten onopgelost blijft. Het bestaan van verschillende bepalingen inzake de ontvlechting 
van openbare en particuliere bedrijven is in strijd met het oorspronkelijke doel van de 
liberalisering en het gelijkheidsbeginsel. Niet-discriminerende toegang tot het net kan ook bij 
particuliere ondernemingen worden verzekerd door ontvlechtingsbepalingen in het 
vennootschapsrecht.
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Amendement 125
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transportnetbeheerders als de 
leveringsbedrijven. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten.

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transportnetbeheerders als de 
leveringsbedrijven.

Or. de

Motivering

De ongelijke behandeling van openbare en particuliere bedrijven is discriminerend en niet 
terecht.

Amendement 126
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
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worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transportnetbeheerders als de 
leveringsbedrijven. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten.

worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transportnetbeheerders als de 
leveringsbedrijven.

Or. en

Motivering

De ongelijke behandeling van openbare en particuliere eigenaars van transportnetten zou 
neerkomen op discriminatie. In de overwegingen van het Commissievoorstel wordt een 
onderscheid gemaakt tussen netten die zich in openbare dan wel particuliere handen 
bevinden. Het probleem dat lidstaten politieke invloed uitoefenen op zowel het concurrerende 
als het gereguleerde deel van de energiesector blijft dan ook onopgelost.

Amendement 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transportnetbeheerders als de 
leveringsbedrijven. Mits de lidstaten in 

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transportnetbeheerders als de 
leveringsbedrijven.
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kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten.

Or. de

Motivering

Artikel 295 van het EG-Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten 
onverlet. Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie weerspiegelt deze bepaling de 
neutraliteit van het EG-Verdrag ten aanzien van de regeling van het eigendomsrecht in de 
lidstaten. Zij moet worden gezien in de contekst van de verschillende betekenissen die 
nationalisatie en overheidsbedrijven in de lidstaten hebben. Bij de oprichting van de EEG 
moest deze bepaling verhinderen dat de Gemeenschap de handelingsruimte van lidstaten met 
een staatseconomie zou beperken.

Amendement 128
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transportnetbeheerders als de 
leveringsbedrijven. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten.

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transportnetbeheerders als de 
leveringsbedrijven. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten. Waar sprake is van 



PE404.393v01-00 36/119 AM\713546NL.doc

NL

verticale integratie doordat een lidstaat 
zowel de transportnetbeheerder als 
bedrijven met productie- of 
leveringsactiviteiten controleert, dan moet 
voor deze eenheden effectieve wettelijke 
ontvlechting verplicht blijven.

Or. en

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat openbare en particuliere bedrijven gelijk worden behandeld.

Amendement 129
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transportnetbeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van 
de internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de 
Commissie het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 

(13) Scheiding van netwerk- en 
leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen.
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certificeringsbesluiten te herzien.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie om een certificatieprocedure in te voeren voor 
transportnetbeheerders met niet-ontvlechte eigendom en onafhankelijke systeembeheerders is 
te belastend en bureaucratisch. Een deugdelijke uitvoering van de ontvlechtingsregels kan 
ook worden bereikt door continue controle en toezicht op de transportnetbeheerders door de 
regelgevingsinstanties.

Amendement 130
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transportnetbeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de 
Commissie het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

(13) Scheiding van netwerk- en 
leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de 
Commissie het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.
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Or. en

Motivering

In de overwegingen moet hier worden vermeld dat transmissiesysteembeheerders waarvan de 
eigendom niet ontvlecht is, moeten kunnen kiezen tussen het model van onafhankelijke 
systeembeheerder en het model van effectieve en doeltreffende ontvlechting.

Amendement 131
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transportnetbeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de 
Commissie het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

(13) Scheiding van netwerk- en 
leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap. Dit moet 
gelden voor zowel EU- als niet-EU-
ondernemingen. Om te waarborgen dat 
netwerk- en leveringsactiviteiten in het 
geheel van de Europese Unie gescheiden 
worden gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transmissiesysteembeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet het 
Agentschap het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

Or. lt
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Amendement 132
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel 
element voor de openbare veiligheid en is 
daarom inherent verbonden met de 
efficiënte functionering van de
elektriciteitsmarkt in de EU. Elektriciteit 
kan de EU-burgers slechts bereiken via 
netwerken. Functionerende 
elektriciteitsmarkten en met name de 
netwerken en andere activa die met de 
levering van elektriciteit verbonden zijn, 
zijn essentieel voor de openbare veiligheid, 
het concurrentievermogen van de 
economie en het welzijn van de burgers 
van de Gemeenschap. Onverlet haar 
internationale verplichtingen is de 
Gemeenschap van oordeel dat de sector 
van het elektriciteitstransport van groot 
belang is voor de Gemeenschap en dat dus 
extra vrijwaringsmaatregelen vereist zijn 
met betrekking tot de invloed van derde 
landen teneinde alle bedreigingen voor de 
openbare orde in de Gemeenschap en het 
welzijn van haar burgers te voorkomen.
Dergelijke maatregelen zijn ook
noodzakelijk, met name om de naleving 
van de regels met het oog op effectieve 
ontvlechting te waarborgen.

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel 
element voor de openbare veiligheid en is 
daarom inherent verbonden met de 
efficiënte functionering van de 
elektriciteitsmarkt in de EU. Elektriciteit 
kan de EU-burgers slechts bereiken via 
netwerken. Functionerende 
elektriciteitsmarkten en met name de 
netwerken en andere activa die met de 
levering van elektriciteit verbonden zijn, 
zijn essentieel voor de openbare veiligheid, 
het concurrentievermogen van de 
economie en het welzijn van de burgers 
van de Gemeenschap. Als fouten worden 
gemaakt bij de aanleg, dan zijn de 
gevolgen daarvan pas na verloop van tijd 
duidelijk. Onverlet haar internationale 
verplichtingen is de Gemeenschap van 
oordeel dat de sector van het 
elektriciteitstransport van groot belang is 
voor de Gemeenschap.

Or. de
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Amendement 133
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel 
element voor de openbare veiligheid en is 
daarom inherent verbonden met de 
efficiënte functionering van de 
elektriciteitsmarkt in de EU. Elektriciteit 
kan de EU-burgers slechts bereiken via 
netwerken. Functionerende 
elektriciteitsmarkten en met name de 
netwerken en andere activa die met de 
levering van elektriciteit verbonden zijn, 
zijn essentieel voor de openbare veiligheid, 
het concurrentievermogen van de 
economie en het welzijn van de burgers 
van de Gemeenschap. Onverlet haar 
internationale verplichtingen is de 
Gemeenschap van oordeel dat de sector 
van het elektriciteitstransport van groot 
belang is voor de Gemeenschap en dat dus 
extra vrijwaringsmaatregelen vereist zijn 
met betrekking tot de invloed van derde 
landen teneinde alle bedreigingen voor de 
openbare orde in de Gemeenschap en het 
welzijn van haar burgers te voorkomen.
Dergelijke maatregelen zijn ook 
noodzakelijk, met name om de naleving 
van de regels met het oog op effectieve 
ontvlechting te waarborgen.

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel 
element voor de openbare veiligheid en is 
daarom inherent verbonden met de 
efficiënte functionering van de 
elektriciteitsmarkt in de EU en de 
opheffing van haar geografische 
isolement. Elektriciteit kan de EU-burgers 
slechts bereiken via netwerken.
Functionerende elektriciteitsmarkten en 
met name de netwerken en andere activa 
die met de levering van elektriciteit 
verbonden zijn, zijn essentieel voor de 
openbare veiligheid, het 
concurrentievermogen van de economie en 
het welzijn van de burgers van de 
Gemeenschap. Onverlet haar internationale 
verplichtingen is de Gemeenschap van 
oordeel dat de sector van het 
elektriciteitstransport van groot belang is 
voor de Gemeenschap en dat dus extra 
vrijwaringsmaatregelen vereist zijn met 
betrekking tot de invloed van derde landen 
teneinde alle bedreigingen voor de 
openbare orde in de Gemeenschap en het 
welzijn van haar burgers te voorkomen.
Dergelijke maatregelen zijn ook 
noodzakelijk, met name om de naleving 
van de regels met het oog op effectieve 
ontvlechting te waarborgen.

Or. lt
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Amendement 134
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Niet-discriminerende toegang tot de 
distributienetten is bepalend voor de 
toegang tot gebruikers op 
kleinhandelsniveau. De ruimte voor 
discriminatie wat toegang voor derden en 
investeringen betreft, is echter kleiner op 
distributieniveau dan op transmissieniveau 
omdat de congestieproblemen en de 
invloed van de productiebelangen op het 
distributieniveau doorgaans minder groot 
zijn dan op het transmissieniveau.
Bovendien is de functionele ontvlechting 
van de distributienetbeheerders 
overeenkomstig Richtlijn 2003/54/EG pas 
verplicht vanaf 1 juli 2007 en moeten de 
effecten daarvan op de interne markt nog 
worden geëvalueerd. De momenteel 
geldende juridische en functionele 
ontvlechtingsregels kunnen resulteren in 
effectieve ontvlechting op voorwaarde dat 
zij duidelijker worden geformuleerd, goed 
ten uitvoer worden gelegd en nauwlettend 
worden gemonitord. Om een gelijk 
speelveld op kleinhandelsniveau te creëren, 
moeten de activiteiten van de 
distributienetbeheerders daarom worden 
gemonitord om te voorkomen dat zij 
profiteren van hun verticale integratie ten 
gunste van hun concurrentiepositie op de 
markt, met name in verband met kleine 
huishoudelijke en andere klanten.

(15) Niet-discriminerende toegang tot de 
distributienetten is bepalend voor de 
toegang tot gebruikers op 
kleinhandelsniveau. De ruimte voor 
discriminatie wat toegang voor derden en 
investeringen betreft, is echter kleiner op 
distributieniveau dan op transmissieniveau 
omdat de congestieproblemen en de 
invloed van de productiebelangen op het 
distributieniveau doorgaans minder groot 
zijn dan op het transmissieniveau.
Distributienetten moeten daarom 
uitdrukkelijk buiten de bepalingen van 
deze richtlijn blijven. Bovendien is de 
functionele ontvlechting van de 
distributienetbeheerders overeenkomstig 
Richtlijn 2003/54/EG pas verplicht vanaf 
1 juli 2007 en moeten de effecten daarvan 
op de interne markt nog worden 
geëvalueerd. De momenteel geldende 
juridische en functionele 
ontvlechtingsregels kunnen resulteren in 
effectieve ontvlechting op voorwaarde dat 
zij duidelijker worden geformuleerd, goed 
ten uitvoer worden gelegd en nauwlettend 
worden gemonitord. Om een gelijk 
speelveld op kleinhandelsniveau te creëren, 
moeten de activiteiten van de 
distributienetbeheerders daarom worden 
gemonitord om te voorkomen dat zij 
profiteren van hun verticale integratie ten 
gunste van hun concurrentiepositie op de 
markt, met name in verband met kleine 
huishoudelijke en andere klanten.

Or. de
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Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de bepalingen van het derde pakket voor de interne 
energiemarkt niet moeten gelden voor de distributienetten.
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Amendement 135
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de interne markt goed te laten 
functioneren, moeten de regelgevende 
instanties op energiegebied besluiten 
kunnen nemen over alle relevante 
regelgevingskwesties en moeten zij 
volledig onafhankelijk zijn van alle andere
publieke of particuliere belangen.

(17) Om de interne markt goed te laten 
functioneren, moeten de regelgevende 
instanties op energiegebied besluiten 
kunnen nemen over alle relevante 
regelgevingskwesties en moeten zij 
volledig onafhankelijk zijn van alle 
publieke of particuliere organen of 
ondernemingen.

x en

Motivering

De de regelgevende instanties moeten het algemeen belang dienen.

Amendement 136
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De regelgevende instanties op 
energiegebied moeten de bevoegdheid 
krijgen om bindende besluiten vast te 
stellen voor elektriciteitsmaatschappijen en 
effectieve, passende en afschrikwekkende 
sancties op te leggen aan 
elektriciteitsmaatschappijen die hun 
verplichtingen niet nakomen. Zij moeten 
ook de bevoegdheid krijgen om besluiten 
te nemen, ongeacht de toepassing van de 
mededingingsregels, over passende 
maatregelen ter bevordering van een 
daadwerkelijke mededinging die 

(18) De regelgevende instanties op 
energiegebied moeten de bevoegdheid 
krijgen om bindende besluiten vast te 
stellen voor elektriciteitsmaatschappijen en 
effectieve, passende en afschrikwekkende 
sancties op te leggen aan 
elektriciteitsmaatschappijen die hun 
verplichtingen niet nakomen. Zij moeten 
ook de bevoegdheid krijgen om besluiten 
te nemen, ongeacht de toepassing van de 
mededingingsregels, over passende 
maatregelen die de consument voordeel 
opleveren doordat zij een daadwerkelijke 
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noodzakelijk is voor een goede werking 
van de interne markt, alsmede over 
maatregelen om een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening te 
waarborgen, met inachtneming van 
marktopenstelling en bescherming van de 
kwetsbare consument, alsook om te 
waarborgen dat de maatregelen ter 
bescherming van de consument volledig 
ten uitvoer worden gelegd. Deze 
bepalingen laten de bevoegdheden van de 
Commissie op het gebied van de 
toepassing van de mededingingsregels, 
inclusief het onderzoek naar fusies met een 
communautaire dimensie, en de regels 
betreffende de interne markt, zoals het vrije 
verkeer van kapitaal, onverlet.

mededinging bevorderen die noodzakelijk 
is voor een goede werking van de interne 
markt, alsmede over maatregelen om een 
hoog niveau van universele en openbare 
dienstverlening te waarborgen, met 
inachtneming van marktopenstelling en 
bescherming van de kwetsbare consument, 
alsook om te waarborgen dat de 
maatregelen ter bescherming van de 
consument volledig ten uitvoer worden 
gelegd. Deze bepalingen laten de 
bevoegdheden van de Commissie op het 
gebied van de toepassing van de 
mededingingsregels, inclusief het 
onderzoek naar fusies met een 
communautaire dimensie, en de regels 
betreffende de interne markt, zoals het vrije 
verkeer van kapitaal, onverlet.

Or. en

Motivering

Bevordering van daadwerkelijke mededinging mag geen doel op zichzelf zijn, maar moet zijn 
gericht op de belangen van de consument in termen van grotere keuze, lagere prijzen en 
diensten van betere kwaliteit.

Amendement 137
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De interne elektriciteitsmarkt lijdt 
onder een gebrek aan liquiditeit en 
transparantie, wat de efficiënte toewijzing 
van middelen, indekking van risico's en 
toetreding van nieuwkomers belemmert.
Het marktvertrouwen, de liquiditeit van de 
markt en het aantal marktdeelnemers 
moeten worden opgetrokken en daarvoor
moet het toezicht van de regelgevers op 
bedrijven die actief zijn in de 

(19) De interne elektriciteitsmarkt lijdt 
onder een gebrek aan liquiditeit en 
transparantie, wat de efficiënte toewijzing 
van middelen, indekking van risico's en 
toetreding van nieuwkomers belemmert.
Trust in the market, its liquidity and the 
number of market participants need to 
increase.
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elektriciteitslevering worden versterkt.
Dergelijke eisen moeten verenigbaar zijn 
met de bestaande communautaire 
wetgeving betreffende de financiële 
markten en laten bedoelde wetgeving 
onverlet. De energieregelgevers en de 
regelgevers op het gebied van de 
financiële markten moeten samenwerken 
teneinde het voor elkaar mogelijk te 
maken een overzicht over de relevante 
markten te krijgen.

Or. de

Amendement 138
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De interne elektriciteitsmarkt lijdt 
onder een gebrek aan liquiditeit en 
transparantie, wat de efficiënte toewijzing 
van middelen, indekking van risico's en 
toetreding van nieuwkomers belemmert.
Het marktvertrouwen, de liquiditeit van de 
markt en het aantal marktdeelnemers 
moeten worden opgetrokken en daarvoor 
moet het toezicht van de regelgevers op 
bedrijven die actief zijn in de 
elektriciteitslevering worden versterkt.
Dergelijke eisen moeten verenigbaar zijn 
met de bestaande communautaire 
wetgeving betreffende de financiële 
markten en laten bedoelde wetgeving 
onverlet. De energieregelgevers en de 
regelgevers op het gebied van de 
financiële markten moeten samenwerken 
teneinde het voor elkaar mogelijk te 
maken een overzicht over de relevante 
markten te krijgen.

(19) De interne elektriciteitsmarkt lijdt 
onder een gebrek aan liquiditeit en 
transparantie, wat de efficiënte toewijzing 
van middelen, indekking van risico's en 
toetreding van nieuwkomers belemmert.
Het marktvertrouwen, de liquiditeit van de 
markt en het aantal marktdeelnemers 
moeten worden opgetrokken .

Or. de
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Motivering

De regulering van de financiële markten en de regulering van de energiemarkt zijn 
verschillende bevoegdheidsterreinen die niet mogen worden verward.  

Amendement 139
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Voordat de Commissie richtsnoeren 
aanneemt waarin voorts de eisen met 
betrekking tot het bijhouden van gegevens 
worden omschreven, moeten het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers en het Comité van 
Europese effectenregelgevers (CESR) 
gezamenlijk de kwestie bestuderen en de 
Commissie van advies dienen over de 
inhoud van die richtsnoeren. Het 
Agentschap en het Comité moeten ook 
samenwerken om verder onderzoek te 
verrichten en advies te verlenen over de 
vraag of transacties in 
elektriciteitsleveringscontracten en 
elektriciteitsderivaten vóór en/of na de 
transactie moeten worden onderworpen aan 
transparantie-eisen en, wanneer dat het 
geval is, wat dan de inhoud van die eisen 
moet zijn.

(20) Voordat de Commissie richtsnoeren 
aanneemt waarin voorts de eisen met 
betrekking tot het bijhouden van gegevens 
worden omschreven, moeten het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers en het Comité van 
Europese effectenregelgevers (CESR) 
gezamenlijk de kwestie controleren en de 
Commissie van advies dienen over de 
inhoud van die richtsnoeren. Het 
Agentschap en het Comité moeten ook 
samenwerken om verder onderzoek te 
verrichten en advies te verlenen over de 
vraag of transacties in 
elektriciteitsleveringscontracten en 
elektriciteitsderivaten vóór en/of na de 
transactie moeten worden onderworpen aan 
transparantie-eisen (en eventueel 
publiciteitsvereisten ten aanzien van de te 
bewaren gegevens) en, wanneer dat het 
geval is, wat dan de inhoud van die eisen 
moet zijn.

Or. de

Motivering

Wegens de vertrouwelijkheid van de gegevens en hun economisch belang moet duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen het bewaren en de openbaarmaking van gegevens.
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Amendement 140
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20) Om te voorkomen dat gevestigde 
leveranciers met een machtspositie de 
opening van de markt tegenwerken is het 
zaak de ontwikkeling van nieuwe 
marktmodellen te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
tegelijkertijd met verschillende 
leveranciers te contracteren.

Or. en

Amendement 141
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De openbaredienstverplichtingen en 
de gemeenschappelijke minimumnormen 
die daaruit voortvloeien, moeten verder 
worden versterkt om te waarborgen dat alle 
consumenten hun voordeel doen bij de 
vrije mededinging. Toegang tot 
verbruiksgegevens is bij de levering aan 
klanten een belangrijk aspect en de 
consumenten moeten over hun gegevens 
kunnen beschikken zodat zij concurrenten 
kunnen uitnodigen een op deze gegevens 
gebaseerd aanbod te doen. De consument 
moet ook het recht hebben om naar 
behoren te worden geïnformeerd over zijn 
energieverbruik. Op gezette tijden 
verstrekte informatie over de energiekosten 
zullen een stimulans zijn voor 
energiebesparing aangezien de consument 
hierdoor feedback krijgt over het effect van 

(21) De openbaredienstverplichtingen en 
de gemeenschappelijke minimumnormen 
die daaruit voortvloeien, moeten verder 
worden versterkt om te waarborgen dat alle 
consumenten, met name de kwetsbaren 
onder hen,  hun voordeel doen bij de vrije 
mededinging. De 
openbaredienstverplichtingen kunnen op 
nationaal niveau worden geïnterpreteerd, 
uitgaande van nationale omstandigheden, 
waarbij de lidstaten niettemin het 
gemeenschapsrecht en de 
gemeenschappelijke minimumnormen in 
acht dienen te nemen. EU-burgers, met 
name huishoudens en de EU-industrie , 
met name de kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO) dienen aanspraak 
te hebben op openbaredienstgaranties, 
vooral waar het gaat om 
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investeringen in energie-efficiëntie en het 
effect van gedragswijziging.

voorzieningszekerheid en redelijke 
tarieven.    Toegang tot verbruiksgegevens 
is bij de levering aan klanten een belangrijk 
aspect en de consumenten moeten over hun 
gegevens kunnen beschikken zodat zij 
concurrenten kunnen uitnodigen een op 
deze gegevens gebaseerd aanbod te doen.
De consument moet ook het recht hebben 
om naar behoren te worden geïnformeerd 
over zijn energieverbruik. Op gezette tijden 
verstrekte informatie over de energiekosten 
aan de hand van gemeenschappelijke 
criteria zullen een stimulans zijn voor 
energiebesparing aangezien de consument 
hierdoor feedback krijgt over het effect van 
investeringen in energie-efficiëntie en het 
effect van gedragswijziging.

Or. en

Amendement 142
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Energiearmoede wordt in de 
Gemeenschap een steeds groter probleem.
De lidstaten moeten nationale 
actieplannen ontwikkelen om het 
probleem van energiearmoede aan te 
pakken en moeten zorgen voor betaalbare 
prijzen voor kwetsbare afnemers. Daarbij 
is een geïntegreerde aanpak nodig en 
moeten maatregelen worden genomen 
zoals sociaal beleid, tariefbeleid en 
verbetering van de energie-efficiëntie voor 
huizen. Op zijn minst moet op grond van 
deze richtlijn nationale positieve 
discriminatie in de zin van 
prijsdifferentiatie voor kwetsbare 
afnemers mogelijk zijn.

Or. en
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Motivering

Omdat energiearmoede in de Gemeenschap een steeds groter probleemwordt, moet dit 
voorstel aandacht schenken aan dit probleem en zorgen dat energie voor alle Europeanen 
betaalbaar blijft.

Amendement 143
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Energiearmoede wordt in de 
Gemeenschap een steeds groter probleem.
De lidstaten moeten nationale 
actieplannen ontwikkelen om het 
probleem van energiearmoede aan te 
pakken en ervoor zorgen dat de 
energierekeningen voor kwetsbare 
afnemers betaalbaar blijven. Hiertoe 
behoren alomvattende en verreikende 
maatregelen voor energieëfficiëntie die 
erop zijn gericht kwetsbare huishoudens 
voor energiearmoede te behoeden.

Or. en

Amendement 144
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Bestaande consumentenrechten 
moeten gewaarborgd blijven en verder 
worden versterkt door meer concurrentie, 
betere nettoegang en meer keuze voor de 
consument. De marktprijzen moeten de 
juiste prikkel geven voor ontwikkeling van 
het net en voor investering in nieuwe 
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energieopwekking.

Or. en

Motivering

Betere markttoegang en meer concurrentie leiden automatisch tot meer keuze en betere 
kwaliteit voor de consument.

Amendement 145
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21 ter) De bevordering van eerlijke 
concurrentie en gemakkelijke toegang 
voor verschillende leveranciers alsmede 
schepping van capaciteit voor nieuwe 
energieopwekking zijn voor de lidstaten 
zaken van het grootste belang,  willen de 
consumenten ten volle kunnen profiteren 
van de voordelen van een geliberaliseerde 
interne energiemarkt.  Tegelijkertijd zijn 
de lidstaten verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van nationale actieplannen 
en van sociaal beleid.

Or. en

Motivering

Sociaal beleid is de verantwoordelijkheid van de lidstaten.
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Amendement 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de totstandbrenging 
van een interne markt voor elektriciteit 
moeten de lidstaten de integratie van hun 
nationale markten en de samenwerking van 
de netwerkbeheerders op Europees en 
regionaal niveau bevorderen.

(22) Met het oog op de totstandbrenging 
van een interne markt voor elektriciteit 
moeten de lidstaten de integratie van hun 
nationale markten en de samenwerking van 
de netwerkbeheerders op Europees en
nationaal niveau bevorderen. Initiatieven 
tot regionale integratie vormen een 
onmisbare opstap naar de Europese 
integratie van energiemarkten, wat het 
uiteindelijke doel uitmaakt.   Het 
regionaal niveau draagt bij aan 
versnelling van het integratieproces 
doordat de betrokken actoren, met name 
de lidstaten, de nationale regelgevende 
instanties en de 
transmissiesysteembeheerders, hier de 
mogelijkheid hebben op specifieke 
gebieden samen te werken.

Or. fr

Motivering

Regionale initiatieven vormen een belangrijke en constructieve opstap waardoor de werking 
van de interne markt op Europees niveau kan worden verbeterd.     Wanneer de de nationale 
regelgevende instanties en de transmissiesysteembeheerders de toegang en de regels voor 
balancering in de betrokken regio kunnen harmoniseren of zelfs een regionale 
transmissiestructuur kunnen opzetten, zullen dergelijke initiatieven bijdragen aan een 
efficiëntere werking van het net en grensoverschrijdende handel en investeringen 
vergemakkelijken.
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Amendement 147
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de totstandbrenging 
van een interne markt voor elektriciteit 
moeten de lidstaten de integratie van hun 
nationale markten en de samenwerking van 
de netwerkbeheerders op Europees en 
regionaal niveau bevorderen.

22) Met het oog op de totstandbrenging 
van een interne markt voor elektriciteit 
kunnen regionale energiemarkten als 
eerste stap dienen. De de lidstaten moeten 
daarom op Europees niveau, maar waar 
mogelijk ook op regionaal niveau, de 
integratie van hun nationale markten en de 
samenwerking van de netwerkbeheerders 
bevorderen.

Or. en

Amendement 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Er zouden regionale 
coördinatoren kunnen worden 
aangewezen die de dialoog tussen alle 
betrokken partijen, namelijk  nationale 
autoriteiten,  
transmissiesysteembeheerders, gebruikers, 
elektriciteitsbeurzen en andere 
marktdeelnemers, moeten aanmoedigen.
Hun inschakeling zou met name de 
planning van grensoverschrijdende 
investeringen ten goede kunnen komen.
Zij brengen jaarlijks aan de Commissie en 
de lidstaten verslag uit over de geboekte 
vooruitgang en de ondervonden 
problemen.

Or. fr
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Motivering

De aanwijzing van regionale coördinatoren  zal het opzetten van regionale initiatieven en de 
invulling van de samenwerking tussen alle marktspelers vergemakkelijken.  Ook het toezicht 
op en het volgen van regionale initiatieven wordt hierdoor mogelijk, met name in de vorm van 
rapportage aan de Commissie en de lidstaten over de successen en moeilijkheden die de 
betrokken spelers tegenkomen.  Creatie van deze functie beantwoordt aan de strakke vereisten 
van transparantie, dialoog en goed bestuur.

Amendement 149
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 bis) Om tot gemeenschappelijke regels 
te komen voor een werkelijk Europese 
interne markt, moeten de ontwikkeling 
van een gemeenschappelijk net en een 
ruime en voor iedereen toegankelijke 
energievoorziening de belangrijkste 
doelstellingen van deze richtlijn uitmaken.
Te dien einde vormen onvervalste 
marktprijzen de beste prikkel voor 
grensoverschrijdende interconnecties en 
voor investeringen in nieuwe 
energieopwekking, terwijl ze op langere 
termijn tot prijsconvergentie leiden.
Aangelegenheden rond de regulering van 
grensoverschrijdende interconnecties en 
regionale markt behoren tot de 
verantwoordelijkheid van het Agentschap.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende koppelingen en regionale markten op een 
duidelijke, transparante en niet-discriminerende manier worden ontwikkeld en beheerd, 
dienen zij door het Agentschap te worden gereguleerd.
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Amendement 150
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Meer regionale samenwerking 
dient de eerste stap te zijn in de 
ontwikkeling van een volledig 
geïntegreerd Europees 
elektriciteitsnetwerk, waarin uiteindelijk 
ook de elektriciteitseilanden opgaan die 
thans in de Unie nog bestaan.

Or. en

Motivering

Een echt Europees elektriciteitsnetwerk dient de doelstelling van deze richtlijn te zijn en als 
zodanig is de onderlinge koppeling van deze regio's een wezenlijke stap.

Amendement 151
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Meer regionale samenwerking 
moet geleidelijk resulteren in de 
ontwikkeling van een volledig 
geïntegreerd Europees 
elektriciteitsnetwerk, waarin uiteindelijk 
ook de elektriciteitseilanden opgaan die 
thans in de Unie nog bestaan. Dit moet 
stapsgewijze worden gerealiseerd, volgens 
de vraag-en-aanbodsituatie op de markt.
De lidstaten, de nationale regelgevende 
autoriteiten en de 
transmissiesysteembeheerders zijn 
tezamen met het Agentschap 
verantwoordelijk voor het bevorderen van 
de geleidelijke integratie van regionale 
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markten.

Or. en

Motivering

Een echt Europees elektriciteitsnetwerk dient de doelstelling van deze richtlijn te zijn en als 
zodanig is de onderlinge koppeling van deze regio's een wezenlijke stap.

Amendement 152
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De regelgevende instanties moeten 
informatie aan de markt verstrekken ook 
om het voor de Commissie mogelijk te 
maken haar taak op zich te nemen van 
observatie en monitoring van de Europese 
elektriciteitsmarkt en de ontwikkeling 
daarvan op korte, middellange en lange 
termijn, met inbegrip van aspecten zoals 
opwekkingscapaciteit, verschillende 
bronnen van elektriciteitsproductie, 
transport- en distributie-infrastructuur, 
grensoverschrijdende handel, 
investeringen, groothandels- en 
consumententarieven, marktliquiditeit, 
milieueffecten en efficiëntieverbeteringen.

(23) De regelgevende instanties moeten 
informatie aan de markt verstrekken ook 
om het voor de Commissie mogelijk te 
maken haar taak op zich te nemen van 
observatie en monitoring van de Europese 
elektriciteitsmarkt en de ontwikkeling 
daarvan op korte, middellange en lange 
termijn, met inbegrip van aspecten zoals 
opwekkingscapaciteit, verschillende 
bronnen van elektriciteitsproductie, 
transport- en distributie-infrastructuur, 
kwaliteit van de dienst en voorziening, 
grensoverschrijdende handel, 
congestiebeheer, investeringen, 
groothandels- en consumententarieven, 
marktliquiditeit, milieueffecten en 
efficiëntieverbeteringen.

Or. en

Motivering

De consumenten zullen baat hebben bij toezicht door de regelgevende instanties op de 
kwaliteit van de dienstverlening en de elektriciteitsvoorziening. Er moet worden gezorgd voor 
een doelmatige coördinatie tussen de nationale regelgevende instanties  bij de toewijzing van 
capaciteit en meer in het algemeen het congestiebeheer.
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Amendement 153
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt –1 (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 wordt vervangen door:
Bij deze richtlijn worden met het oog op 
het verbeteren en integreren van
concurrerende en door een 
gemeenschappelijk net aaneengesloten
energiemarkten in de Europese Unie 
gemeenschappelijke regels vastgesteld 
voor de productie, de transmissie, de 
distributie en de levering van 
elektriciteit. De richtlijn stelt de regels 
vast met betrekking tot de organisatie en 
de werking van de elektriciteitssector, de 
open toegang tot de markt, de criteria en 
procedures voor aanbestedingen, de 
verlening van vergunningen en het 
beheer van netten.

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 1 van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van nieuwe 
elementen)

Motivering

De werkingssfeer moet worden uitgebreid tot integratie van de markten. Ook de samenhang 
met verplichtingen op het gebied van mededinging moet worden benadrukt.

Amendement 154
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

punt 12 wordt vervangen door:
"12. ‘in aanmerking komende afnemer':   
afnemer die vrij is om elektriciteit te 
kopen bij de leverancier van zijn keuze, 
in de zin van artikel 21 van deze richtlijn 
en om  met meerdere leveranciers tegelijk 
te contracteren;

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 2, lid 12, van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van nieuwe 
elementen)

Motivering

De consument moet de mogelijkheid krijgen om tegelijkertijd met meerdere leveranciers te 
contacteren.

Amendement 155
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende punt 35 wordt 
toegevoegd:
"1 bis. 'bedrijventerrein': een particulier 
terrein met een energienet dat primair is 
bestemd om de industriële verbruikers op 
dit terrein van energie te voorzien."

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 36 aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)
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Motivering

Beheerders van energienetwerken voor bedrijventerreinen hoeven niet te voldoen aan alle 
verplichtingen voor het beheer van het netwerk in alle EU-lidstaten. Daarvoor bestaat geen 
rechtsgrondslag.  De EU-wetgeving moet de lidstaten vrijlaten om uitzonderingen toe te staan 
voor bedrijventerreinen, met het oog op de rechtszekerheid. Met een afwijkende behandeling 
voor industriële netten blijven de inspanningen binnen proporties zonder dat de doelen van de 
liberalisering in het gedrang komen. Dit amendement doet geen afbreuk aan de rechten van 
eindverbruikers op bedrijventerreinen. Er zijn maar weinig onafhankelijke eindverbruikers 
die vanaf bedrijventerreinen worden voorzien.

Amendement 156
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende punt 35 wordt 
toegevoegd:
"1 bis. 'bedrijventerrein': een particulier 
terrein met een energienet dat primair is 
bestemd om de industriële verbruikers op 
dit terrein van energie te voorzien."

Or. xm

(Toevoeging van nieuw punt 34 bis aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Voor bedrijventerreinen moeten er bijzondere regels mogelijk zijn, omdat deze in de eerste 
plaats voor gebruik door industriële afnemers zijn bestemd.

Amendement 157
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 34 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"1 bis. “transportneteigenaar”: de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
verantwoordelijk is voor de in artikel 10, 
lid 6, van deze richtlijn bedoelde 
activiteiten in de lidstaten waar een 
onafhankelijke systeembeheerder werd 
aangewezen door de lidstaat en 
goedgekeurd door het Agentschap 
overeenkomstig artikel 10, lid 1.’

Or. xm

(Toevoeging van nieuw punt 35 aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement 158
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“transportneteigenaar”: de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die 
verantwoordelijk is voor de in artikel 10, 
lid 6, van deze richtlijn bedoelde 
activiteiten in de lidstaten waar een 
onafhankelijke systeembeheerder werd 
aangewezen door de lidstaat en 
goedgekeurd door de Commissie 
overeenkomstig artikel 10, lid 1.

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 34 bis aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)
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Motivering

Ontvlechting van het beheer van het transportnet van verticaal geïntegreerde gas- en 
elektriciteitsbedrijven is een essentieel doel van het voorgestelde "derde wetgevingspakket".
Daarom moet de omvang van de afsplitsing duidelijk worden afgebakend.  Een gebied waar 
de ontvlechtingsvereisten in de wetgeving onvoldoende duidelijk zijn is de 
geheimhoudingsplicht die voor de verschillende marktdeelnemers geldt.

Amendement 159
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"35. 'eerlijke en onvervalste mededinging 
in een open markt': gelijke kansen en 
gelijke toegang voor alle aanbieders in de 
Unie, iets waarop de lidstaten, nationale 
regelgevende instanties en het Agentschap 
hebben toe te zien."

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 34 bis aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“35. ''eerlijke mededinging in een open 
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markt': een marktsituatie waarin geen 
enkele onderneming een groter
marktaandeel bezit dan 30% van de 
relevante markt, de drie grootste 
ondernemingen samen geen groter 
aandeel dan 50% en de vijf grootste 
samen geen groter aandeel dan 66,7% van 
de relevante markt.”

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 34 bis aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Voor verhindering van prijsmanipulatie opeen relevante markt is niet alleen het marktaandeel 
van de grootste onderneming van belang, maar ook een zekere deconcentratie op de rest van 
de markt. Deze marktconcentratie wordt door de mededingingsautoriteiten gemeten aan de 
hand van concentratiegraad 1, 3 en 5 (CR 1, CR3, CR5).

Amendement 161
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"1 bis. "elektriciteitsbedrijf": elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
ten minste een van de volgende functies 
vervult: productie, transmissie, distributie, 
levering of inkoop van elektriciteit; het 
bedrijf is ook verantwoordelijk voor de 
commerciële, technische, en/of 
onderhoudstaken die aan die functies zijn 
verbonden; hieronder vallen niet de 
eindverbruikers."

Or. en
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(Toevoeging van nieuw punt 34 bis aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement 162
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) Het volgende punt 36 wordt 
toegevoegd:
"34 ter. 'energiearmoede': hiervan is 
sprake wanneer een huishouden zich geen 
huisverwarming kan veroorloven tot een 
aanvaardbare temperatuur op het door de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
aanbevolen niveau van ten minste 18°-
22°C, afhankelijk van de functie van de 
ruimte, voor alle leefruimte voorzover in 
gebruik.  Ook gaat het hierbij om de 
mogelijkheid om andere energiediensten 
in het huis voor een redelijke prijs aan te 
schaffen. De lidstaten dienen een 
nationale definitie van energiearmoede te 
formuleren aan de hand van het 
inkomenspercentage dat aan energie 
wordt besteed."

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 34 ter aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Een geharmoniseerde definitie van energiearmoede is niet praktisch omdat de inkomens en 
kosten voor levensonderhoud, zoals energieprijzen, van lidstaat tot lidstaat verschillen.  Een 
nationale definitie van energiearmoede is echter onmisbaar om de kwetsbare consumenten te 
kunnen herkennen en de nodige actie te kunnen ondernemen.
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Amendement 163
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) Het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"34 ter. "virtuele elektriciteitscentrale":
een programma voor het vrijgeven van 
elektriciteit, waarbij een onderneming die 
elektriciteit produceert wordt verplicht om 
gedurende een bepaalde periode aan 
geïnteresseerde leveranciers een bepaald 
volume elektriciteit te verkopen of ter 
beschikking te stellen, dan wel hen 
toegang te verlenen tot een deel van haar 
productiecapaciteit.

Or. en

(Adding new point 34b to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Amendement 164
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 2 – punt 34 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) Het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"betaalbare prijs": een prijs die op 
nationaal niveau in overleg met nationale 
regelgevende instanties, sociale partners 
en relevante belanghebbenden door de 
lidstaten wordt vastgesteld met 
inachtneming van de nationale definitie 
van energiearmoede als bepaald in artikel  
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2, (punt 34 ter);"

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 34 ter aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 3, lid 2 komt als volgt te 
luiden:
“2. 2. Met volledige inachtneming van de 
toepasselijke bepalingen van het 
Verdrag, met name artikel 86, mogen de 
lidstaten in het algemeen economisch 
belang aan elektriciteitsbedrijven 
openbaredienstverplichtingen opleggen, 
die betrekking kunnen hebben op de 
zekerheid, waaronder de leverings- en 
voorzieningszekerheid, de regelmaat, de 
kwaliteit en de prijs van de leveringen 
zijn begrepen, alsmede op de 
bescherming van het milieu, met 
inbegrip van energie-efficiëntie,
hernieuwbare energie en bescherming 
van het klimaat. Deze verplichtingen 
moeten duidelijk gedefinieerd, 
transparant, niet-discriminerend en 
controleerbaar zijn en voor EU-
elektriciteitsbedrijven een gelijke 
toegang tot nationale consumenten 
waarborgen. Met betrekking tot 
voorzieningszekerheid en energie-
efficiëntie/vraagzijdebeheer, alsmede ter 
verwezenlijking van milieudoelstellingen 
en doelstellingen op het gebied van 
hernieuwbare energie in de zin van dit 
lid, kunnen de lidstaten gebruik maken 
van planning op lange termijn, daarbij 
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rekening houdend met de mogelijkheid 
dat derden toegang tot het net wensen.

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Het voorstel om bindende doelstellingen aan te nemen voor het gebruik van hernieuwbare 
energie (20% in 2020) vereist dat de elektriciteitssector specifieke actie onderneemt, die af 
kan wijken van de handelwijze met betrekking tot milieubescherming.

Amendement 166
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 3, lid 2 komt als volgt te 
luiden:
"2. Met volledige inachtneming van de 
toepasselijke bepalingen van het 
Verdrag, met name artikel 86, mogen de 
lidstaten in het algemeen economisch 
belang aan elektriciteitsbedrijven 
openbare-dienstverplichtingen opleggen, 
die betrekking kunnen hebben op de 
veiligheid, met inbegrip van 
voorzieningszekerheid, regelmaat, 
kwaliteit [...] alsmede op de bescherming 
van het milieu, met inbegrip van 
energie-efficiëntie en bescherming van 
het klimaat.

Or. en

(Wijziging van artikel 3, lid 2,  van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van nieuwe 
elementen)
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Motivering

Door de prijs van de leveringen uit de gronden voor openbare-dienstverplichtingen te halen 
en naar de bepalingen voor kwetsbare consumenten over te brengen, wordt hiermee beoogd 
de maatregelen met betrekking tot de prijs van de leveringen op de meest kwetsbare 
consumenten te richten. Door deze meer specifiek gerichte benadering moet het eindresultaat
ten goede komen aan degenen die het meest behoefte hebben aan consumentenbescherming.

Amendement 167
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies) In artikel 3, lid 3, wordt alinea 1 
vervangen door:
"3. De lidstaten waarborgen dat alle 
huishoudelijke afnemers en, indien zij 
dat dienstig achten, kleine 
ondernemingen, namelijk 
ondernemingen die minder dan 50 
personen in dienst hebben en een 
jaaromzet of een financiële balans van 
ten hoogste EUR 10 miljoen, alsmede 
energieintensieve ondernemingen als 
bedoeld in artikel 17, lid 1, sub a) van 
Richtlĳn 2003/96/EG van de Raad van 27 
oktober 2003 tot herstructurering van de 
communautaire regeling voor de belasting 
van energieproducten en elektriciteit, 
aanspraak kunnen maken op universele 
dienstverlening, dat wil zeggen het recht 
op levering van elektriciteit van een 
bepaalde kwaliteit tegen redelijke 
prijzen op hun gondgebied. Om de 
universele dienstverlening te 
waarborgen, kunnen de lidstaten een 
noodleverancier aanwijzen. De lidstaten 
verplichten distributiebedrijven om 
afnemers op hun netwerk aan te sluiten 
overeenkomstig de voorwaarden en 
tarieven die zijn vastgesteld volgens de 
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procedure van artikel 23, lid 2. Deze 
wetgeving mag de lidstaten er geenszins 
van weerhouden om de marktpositie van 
de binnenlandse kleine en middelgrote 
verbruikers te versterken door de 
mogelijkheden van vrijwillige 
gezamenlijke vertegenwoordiging voor 
deze groep consumenten te verbeteren.
1 PB L 283 van 31.10.2003,blz. 51.

Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij 
Richtlijn 2004/75/EG (PB L 157 van 
30.4.2004, blz. 100)."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Zelfs met energieintensieve bedrijven moet in deze richtlijn rekening worden gehouden.

Amendement 168
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies) In artikel 3, lid 3, wordt alinea 1 
vervangen door:
"3. De lidstaten waarborgen dat alle 
huishoudelijke [...] afnemers aanspraak 
hebben op de universele dienst, dat wil 
zeggen het recht om op hun grondgebied 
tegen [...] gemakkelijk en duidelijk 
vergelijkbare, transparante en niet-
discriminerende prijzen van elektriciteit 
van een bepaalde kwaliteit te worden 
voorzien. Deze afnemers hebben toegang 
tot vrije keuze, eerlijke behandeling, 
belangenbehartiging en recht van beroep.
Kwaliteit van de dienstverlening moet een 
centraal kenmerk zijn van de 



PE404.393v01-00 68/119 AM\713546NL.doc

NL

verantwoordelijkheden van 
elektriciteitsondernemingen. Om de 
universele dienstverlening te 
waarborgen, kunnen de lidstaten een 
noodleverancier aanwijzen. De lidstaten 
verplichten distributiebedrijven om 
afnemers op hun netwerk aan te sluiten 
overeenkomstig de voorwaarden en 
tarieven die zijn vastgesteld volgens de 
procedure van artikel 23, lid 2. Niets in 
deze richtlijn mag de lidstaten ervan 
weerhouden om de marktpositie van de 
huishoudelijke, kleine en middelgrote 
verbruikers te versterken door de 
mogelijkheden van vrijwillige 
gezamenlijke vertegenwoordiging voor 
deze groep consumenten te bevorderen.

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement 169
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies) In artikel 3, lid 3, wordt alinea 1 
vervangen door:
De lidstaten waarborgen dat alle 
huishoudelijke afnemers en, indien zij 
dat dienstig achten, kleine 
ondernemingen, namelijk 
ondernemingen die minder dan 50 
personen in dienst hebben en een 
jaaromzet of een financiële balans van 
ten hoogste 10 miljoen EUR, aanspraak 
kunnen maken op universele 
dienstverlening, dat wil zeggen het recht 
op levering van elektriciteit van een 
bepaalde kwaliteit tegen betaalbare, 
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kostengebaseerde, eenvoudig en duidelijk 
vergelijkbare, doorzichtige niet-
discriminerende prijzen op hun 
grondgebied. Om de universele 
dienstverlening te waarborgen, kunnen 
de lidstaten een noodleverancier 
aanwijzen. De lidstaten verplichten 
distributiebedrijven om afnemers op 
hun netwerk aan te sluiten 
overeenkomstig de voorwaarden en 
tarieven die zijn vastgesteld volgens de 
procedure van artikel 23, lid 2. Niets in 
deze richtlijn mag de lidstaten ervan 
weerhouden om de marktpositie van de 
huishoudelijke, kleine en middelgrote 
verbruikers te versterken door de 
mogelijkheden van vrijwillige 
gezamenlijke vertegenwoordiging voor 
deze groep consumenten te bevorderen.

Or. d

Motivering

Een elementair beginsel van markteconomie is dat de prijzen gebaseerd moeten zijn op de 
werkelijke kosten.  Het zou daarom voor de komende energiemarkt contraproductief zijn 
wanneer er gereguleerde verbruikersprijzen werden vastgesteld beneden de werkelijke kosten 
omdat er dan andere middelen moesten worden gevonden om het verschil aan te vullen.  

Dit amendement komt in de plaats van de amendwmenten 15 en 16 van Eluned Morgan.

Amendement 170
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) Aan artikel 3 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"(3 bis) De lidstaten zorgen ervoor dat 
alle afnemers aanspraak hebben op 
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elektriciteitsvoorziening door een 
leverancier, behoudens de toestemming 
van de leverancier, ongeacht de lidstaat 
waar de leverancier is gevestigd.  De 
lidstaten dienen in dit verband alle 
maatregelen te nemen om te 
bewerkstelligen dat de in hun land van 
oorsprong gevestigde ondernemingen 
zonder enige nadere voorwaarden aan 
hun klanten kunnen leveren ."

Or. de

Motivering

In elke lidstaat moeten de leveranciers aan andere voorwaarden voldoen om hun klanten te 
kunnen leveren. Deze uiteenlopende regels en voorschriften vormen een forse beperking van 
de toegang tot de markt. Voor een onbeperkte markttoegang moet het land van 
oorsprongbeginsel worden gehanteerd, d.w.z. dat een in een lidstaat gevestigde leverancier 
aan klanten in andere lidstaten moet kunnen leveren  zonder aan nadere voorwaarden te 
hoeven voldoen.

Amendement 171
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater) Aan artikel 3 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“(3 ter) De lidstaten regelen dat de 
afnemers gerechtigd zijn:
a) van leverancier te veranderen binnen 
een termijn van twee weken, al naar 
gelang de voorwaarden van de 
leveringsovereenkomst; en tevens
b) alle gegevens omtrent het verbruik te 
ontvangen.
Geregeld moet worden dat deze 
procedures voor alle marktdeelnemers 
toegankelijk zijn zonder discriminatie ten 
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aanzien van kosten, moeite of tijd."

Or. de

Motivering

Wanneer het voor de klanten omslachtig en tijdrovend is om van leverancier te veranderen 
kan hun bereidheid te veranderen ongunstig beïnvloeden.  Er moet daarom voor worden 
gezorgd dat de klanten een niet-discriminerende toegang hebben tot hun gegevens en van een 
eenvoudige overstapprocedure gebruik kunnen maken. De overstap dient ook zo snel mogelijk 
te geschieden, idealiter binnen niet meer dan twee weken.  

Amendement 172
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater) Aan artikel 3 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
De lidstaten formuleren op nationaal 
niveau een definitie van energiearmoede.
De regelgevende instanties en andere 
marktpartijen worden hiervoor in een 
raadplegingsprocedure betrokken."

Or. de

Motivering

Naar onze mening maken de amendementen van de rapporteur, Eluned Morgan, over 
energiearmoede, inbreuk op nationale bevoegdheden (subsidiariteitsbeginse). Dit 
amendementdient daarom als alternatief voor amendementen 14 - 18. Energiearmoede is 
geen aangelegenheid voor de energiemarkt maar voor sociale wetgeving. In ieder geval is dit 
een nationale aangelegenheid.
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Amendement 173
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 3, lid 5 komt als volgt te 
luiden:
"5. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om eindafnemers  te 
beschermen en voorzien met name in 
adequate waarborgen voor de 
bescherming van kwetsbare afnemers, 
met inbegrip van passende maatregelen 
zoals met betrekking tot 
betalingstermijnen om hen te helpen 
voorkomen dat de voorziening wordt 
onderbroken  [].

Or. en

(Wijziging van artikel 3, lid 5,  van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van nieuwe 
elementen)

Motivering

Door de prijs van de leveringen uit de gronden voor openbare-dienstverplichtingen te halen 
en naar de bepalingen voor kwetsbare consumenten over te brengen, wordt hiermee beoogd 
de maatregelen met betrekking tot de prijs van de leveringen op de meest kwetsbare 
consumenten te richten. Door deze meer specifiek gerichte benadering moet het eindresultaat 
ten goede komen aan degenen die het meest behoefte hebben aan consumentenbescherming.

Amendement 174
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) In artikel 3 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1 bis. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om energiearmoede in het 
kader van nationale energieactieplannen 
aan te pakken om te waarborgen dat het 
aantal mensen dat te maken heeft met 
energiearmoede in reële cijfers daalt, en 
delen dergelijke maatregelen mee aan de 
Commissie. De lidstaten kunnen kiezen 
voor een geïntegreerde aanpak om te 
waarborgen dat wordt voldaan aan 
verplichtingen op het gebied van 
universele dienstverlening en 
verplichtingen op het gebied van openbare 
dienstverlening. Dergelijke maatregelen 
kunnen mede speciale tarieven voor 
kwetsbare afnemers en individuele 
huishoudens omvatten en omvatten tevens 
verbeteringen op het gebied van energie-
efficiëntie alsmede gerichte sociale steun 
voor categorieën consumenten met lage 
inkomens. De Commissie zorgt voor 
indicatoren om toezicht te houden op de 
gevolgen van dergelijke maatregelen voor 
energiearmoede. Deze maatregelen 
vormen geen belemmering voor de 
opening van de markt als uiteengezet in 
artikel 21."

Or. en

Motivering

Omdat energiearmoede in de Gemeenschap een steeds groter probleemwordt, moet dit 
voorstel aandacht schenken aan dit probleem en zorgen dat energie voor alle Europeanen 
betaalbaar blijft.
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Amendement 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 octies) De inleiding van artikel 3, lid 6, 
wordt vervangen door:
“6. De lidstaten zien erop toe dat 
elektriciteitsleveranciers in de 
rekeningen en al het reclame- en 
publiciteitsmateriaal die voor de 
eindverbruikers bestemd zijn de 
volgende informatie verstrekken:

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 6, eerste alinea, van Richtlijn 
2003/54/EG)

Motivering

Informatie over de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie dient prominent te worden 
vermeld op alle rekeningen en reclamemateriaal zodat de consument niet elders daarnaar 
hoeft te zoeken. In andere sectoren gelden soortgelijke voorschriften, bijvoorbeeld voor de 
verkoop van auto's of witgoed.

Amendement 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 nonies) In artikel 3, lid 6, wordt punt b) 
vervangen door:
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b)... Informatie over de gevolgen voor 
het milieu ten minste wat betreft CO2-
emissies en radioactief afval van 
elektriciteitsproductie met verschillende 
energiebronnen geproduceerd door de 
totale brandstofmix van de leverancier 
gedurende het voorafgaande jaar [...]."

Or. en

(Schrapping van enkele elementen in artikel 3, lid 6, punt b) , van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Informatie over de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie dient prominent te worden
vermeld op alle rekeningen en reclamemateriaal zodat de consument niet elders daarnaar 
hoeft te zoeken. In andere sectoren gelden soortgelijke voorschriften, bijvoorbeeld voor de 
verkoop van auto's of witgoed.

Amendement 177
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 decies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 decies)  Artikel 3, lid 7 komt als volgt te 
luiden:
"7. De lidstaten nemen passende 
maatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake sociale en 
economische cohesie, milieubescherming, 
waaronder eventueel maatregelen inzake 
energie-efficiëntie/vraagzijdebeheer en 
maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld 
bevordering van herinrichting van 
woonblokken, alsmede inzake leverings-
en voorzieningszekerheid. Bij deze 
maatregelen kan het met name gaan om het 
verstrekken van toereikende economische 
stimulansen, in voorkomend geval met 
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gebruikmaking van alle bestaande 
nationale en communautaire instrumenten, 
voor onderhoud en aanleg van de 
noodzakelijke netinfrastructuur, inclusief 
koppelingscapaciteit."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan lid 7 van artikel  3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement 178
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 decies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 decies)  Artikel 3, lid 7 komt als volgt te 
luiden:
"7. De lidstaten nemen passende 
maatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake sociale en 
economische cohesie, 
milieubescherming, [...] energie-
efficiëntie/vraagzijdebeheer en 
maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering alsmede inzake 
leverings- en voorzieningszekerheid. Bij 
deze maatregelen kan het met name 
gaan om het verstrekken van 
toereikende economische stimulansen, in 
voorkomend geval met gebruikmaking 
van alle bestaande nationale en 
communautaire instrumenten, voor 
onderhoud en aanleg van de 
noodzakelijke netinfrastructuur, 
inclusief koppelingscapaciteit. Wanneer 
de lidstaten bij wetgeving of ander 
politieke beslissing hun capaciteit voor 
veilige en niet-fossiele energieprocuctie 
verminderen, moeten zij hun doelstelling 
voor het aandeel van hernieuwbare 
energie dienevenredig hoger  stellen, 
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waarbij zowel hun bijdrage tot 
vermindering van  de CO2 uitstoot als die 
voor de interne markt ongewijzigd dienen 
te blijven."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan lid 7 van artikel  3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Het is van het grootste belang dat de rpikkels voor investering in CO2 -vrije energieproductie 
in stand blijven, om de vraag naar energielevering te waarborgen.

Amendement 179
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 decies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 decies)  Artikel 3, lid 7 komt als volgt te 
luiden:
"7. De lidstaten nemen passende 
maatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake sociale en
economische cohesie, 
milieubescherming, waaronder 
eventueel maatregelen inzake energie-
efficiëntie/vraagzijdebeheer en 
maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering alsmede inzake 
leverings- en voorzieningszekerheid. Bij 
deze maatregelen kan het met name 
gaan om het verstrekken van 
toereikende economische stimulansen, in 
voorkomend geval met gebruikmaking 
van alle bestaande nationale en 
communautaire instrumenten, voor 
onderhoud en aanleg van de 
noodzakelijke netinfrastructuur, 
inclusief interconnectiecapaciteit. Met 
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inachtneming van de desbetreffende 
bepalingen van het Verdrag kunnen de 
lidstaten lange-termijnscontracten tussen 
energieverbruikers en leveranciers 
bevorderen die verbetering van de 
energieproductie en -distributie ten goede 
komen en tegelijkertijd de consumenten 
laten delen in de daaruit voortvloeiende 
voordelen, mits die contracten kunnen 
bijdragen aan een optimaal 
investeringsniveau in de energiesector."  

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan lid 7 van artikel  3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Aan de lidstaten komt een belangrijke rol toe waar het gaat om daadwerkelijke voordelen 
voor de consument.

Amendement 180
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 decies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 decies)  Artikel 3, lid 7 komt als volgt te 
luiden:
"7. 7. De lidstaten nemen passende 
maatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake sociale en 
economische cohesie,  met name om 
discriminatie van degenen met lage 
inkomens en degenen die in afgelegen 
gebieden wonen,te voorkomen, voor de  
milieubescherming, waaronder 
eventueel maatregelen inzake energie-
efficiëntie/vraagzijdebeheer en 
maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering alsmede inzake 
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leverings- en voorzieningszekerheid Bij 
deze maatregelen kan het met name 
gaan om het verstrekken van 
toereikende economische stimulansen, in 
voorkomend geval met gebruikmaking 
van alle bestaande nationale en 
communautaire instrumenten, voor 
onderhoud en aanleg van de 
noodzakelijke netinfrastructuur, 
inclusief koppelingscapaciteit.

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan lid 7 van artikel  3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Ter voorkoming van discriminatie van gebruikers in afgelegen gebieden (berggebieden en 
eilanden)

Amendement 181
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 decies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 decies) Artikel 3, lid 7 wordt vervangen 
door:
‘7. De lidstaten nemen passende 
maatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake sociale en 
economische cohesie, milieubescherming, 
waaronder eventueel maatregelen inzake 
energie-efficiëntie/vraagzijdebeheer en 
maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering alsmede inzake 
leverings- en voorzieningszekerheid. Bij 
deze maatregelen kan het met name gaan 
om het verstrekken van toereikende 
economische stimulansen, in voorkomend 
geval met gebruikmaking van alle 
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bestaande nationale en communautaire 
instrumenten, voor onderhoud en aanleg 
van de noodzakelijke netinfrastructuur, 
inclusief interconnectiecapaciteit. Met 
inachtneming van de desbetreffende 
bepalingen van het Verdrag kunnen de 
lidstaten lange-termijnscontracten tussen 
energieverbruikers en levernaciers 
bevorderen die verbetering van de 
energieproductie en -distributie ten goede 
komen en tegelijkertijd de consumenten 
laten delen in de daaruit voortvloeiende 
voordelen, mits die contracten kunnen 
bijdragen aan een optimaal 
investeringsniveau in de energiesector."  

Or. fr

(Toevoeging van nieuwe elementen aan lid 7 van artikel  3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Het gunstige effect van contracten op lange termijn en inkoopverenigingen voor de 
ontwikkeling van productiecapaciteit en concurrentiekracht moet in aanmerking worden 
genomen.

Amendement 182
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 undecies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 undecies) In artikel 3 wordt het 
volgende lid 7 bis ingevoegd:
"7 bis. Om de energieefficiëntie te 
bevorderen en energiearmoede te helpen 
terugdringen, verplichten de nationale 
regelgevende instanties de leveranciers 
een tariefdifferentiatie in te waarbij het 
tarief stijgt naarmate het verbruik hoger 
wordt.    De eerste en goedkoopste schijf 
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omvat de energie die nodig is voor 
verwarming van een geïsoleerd huis en 
voor elementaire functies als verlichting 
en koken. Dit basisbedrag kan worden 
gedifferentieerd naar gelang het gaat om 
één- of meerpersoonshuishoudens. De 
tarieven in de schijven boven het 
basisbedrag zijn aanzienlijk hoger dan het 
basistarief."

Or. nl

(Invoeging van een nieuwe alinea aan artikel 3 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Gedifferentieerde energietarieven vormen een stimulans voor zuinig gebruik en een waarborg 
dat iedereen toegang heeft tot een basishoeveelheid energie tegen een lage prijs.

Amendement 183
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 undecies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 undecies) In artikel 3 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
"7 bis. Ter bevordering van zuinig 
gebruik van energie en het terugdringen 
van energiearmoede verplichten de 
nationale regelgevende instanties de 
leveranciers een tariefdifferentiatie in te 
voeren, waarbij het tarief stijgt naarmate 
het verbruik hoger wordt, met als 
uitdrukkelijke doelstelling een 
energieëfficiënt gedrag aan te moedigen, 
de huishoudelijke vraag naar elektriciteit, 
en daarmee de uitstoot van CO2,  te 
verminderen, alsmede de energiekosten 
voor huishoudens die onder 
energiearmoede te lijden hebben, te 
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verlagen."

Or. en

(Adding new paragraph to Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Motivering

Dit tariefmodel zou het huidige prijsstellingsmodel volledig op zijn kop zetten. In een tijd 
waarin we proberen het energieverbruik terug te dringen worden mensen door het 
prijsstellingsmodel met lagere prijzen beloond voor een hoger energieverbruik. Dit model 
moet voor elektriciteitsbedrijven kostenneutraal zijn, maar wel stimulansen bieden voor 
energie-efficiëntie. Dit model zal gemakkelijker ingang vinden, wanneer intelligente meters 
worden ingevoerd.

Amendement 184
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 undecies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 undecies) In artikel 3 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
"7 bis. Om de energieefficiëntie te 
bevorderen en energiearmoede te helpen 
terugdringen, verplichten de nationale 
regelgevende instanties de leveranciers 
een tariefdifferentiatie in te voeren met 
progressieve tariefschijven,  waarbij het 
tarief stijgt naarmate het verbruik hoger 
wordt.  

Or. en
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Amendement 185
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 undecies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 undecies) In artikel 3 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
"7 bis. De nationale regelgevende 
instanties moedigen de 
elektriciteitsleveranciers aan een 
tariefdifferentiatie in te voeren die 
energieëfficiëntie en zo laag mogelijke 
kosten in de hand werkt."  

Or. en

(Invoeging van een nieuwe alinea aan artikel 3 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Gedifferentieerde tarieven moeten zorgen voor zuinig gebruik en lage prijzen.

Amendement 186
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 duodecies) In artikel 3 wordt het 
volgende lid 9 bis ingevoegd:
"9 bis. Wanneer kan worden aangetoond 
dat elektriciteitsbedrijven de kosten van de 
certificaten in het kader van de regeling 
voor de handel in emissierechten hebben 
doorberekend aan afnemers, en deze 
certificaten kosteloos zijn verstrekt, 
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kunnen de lidstaten deze bedrijven vragen 
om terugbetaling in de vorm van extra 
belastingen. De opbrengst dient te worden 
gebruikt ter bevordering van energie-
efficiëntie in de innende lidstaat en ter 
compensatie van energie-intensieve 
bedrijven die ten gevolge van het 
ontbreken van effectieve concurrentie op 
de elektriciteitsmarkt door de onnodig 
hoge elektriciteitsprijzen nadeel 
ondervinden."

Or. .

(Invoeging van een nieuwe alinea aan artikel 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Hoge energieprijzen als gevolg van de slecht functionerende elektriciteitsmarkt kan de 
concurrentiepositie van internationaal concurrerende bedrijven schaden.  Enige compensatie 
is hier op zijn plaats.

Amendement 187
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 3 wordt het volgende lid 10 
toegevoegd:

Schrappen

"10. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Or. en
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Motivering

Schrapping van de comitologieprocedure

Amendement 188
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 3 wordt het volgende lid 10 
toegevoegd:

Schrappen

"10. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie voor vaststelling van richtsnoeren voor de 
'regelgevingsprocedure met toetsing' beperkt de rechten van het Parlement aanzienlijk en 
moet daarom worden afgewezen.  

Amendement 189
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 3 wordt het volgende lid 10 
toegevoegd:

Schrappen

"10. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Or. de

Motivering

De voorgestelde comitologie procedure is bedoeld om de invloed van het Parlement te 
beknotten.  Daardoor zouden belangrijke beslissingen voor de vorming van de energiemarkt 
aan het democratisch wetgeveingsproces worden onttrokken. Omdat de uitkomst van de 
comitologie procedure potentieel zeer ingrijpend kan zijn en dergelijke fundamentele 
voorschriften afbreuk zouden doen aan de ontvlechtingsvereisten die voor de 
distributienetbeheerders gelden, moet dit voorstel om principiële redenen worden afgewezen.  

Amendement 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 3 wordt het volgende lid 10 
toegevoegd:

Schrappen

"10. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
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waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Or. en

Motivering

De Europese Commissie wil via de comitologie procedure richtsnoeren vaststellen voor 
openbare dienstverplichtingen, universele diensten, noodleveranciers, 
vrijwaringsmaatregelen ter bescherming van kwetsbare afnemers, overstapprocedures en 
vrijgeven van informatie.  Om volledige harmonisatie van de verschillende nationale 
wetgevingen te kunnen waarborgen moeten deze punten worden vastgesteld met deelname van 
de Raad en het Europees Parlement, omdat buitensporig gebruik van de comitologie 
procedure de rechtsonzekerheid zou vergroten.

Amendement 191
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 3 wordt het volgende lid 10 
toegevoegd:

Schrappen

"10. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter,
lid 3."

Or. de

Motivering

De nodige bepalingen ter bescherming van de consument moeten in de richtlijn zelf worden 
opgenomen. Een bevoegdheid om richtlijnen op te stellen is daarom onnodig.



PE404.393v01-00 88/119 AM\713546NL.doc

NL

Amendement 192
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"10. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

"10. De Commissie kan , na raadpleging 
van de betrokken belanghebbenden, 
richtsnoeren vaststellen voor de 
tenuitvoerlegging van dit artikel. Deze 
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat de beginselen van goede regelgeving worden 
gevolgd bij het uitwerken en uitvaardigen van die richtsnoeren.

Amendement 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 3 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"10 bis. De lidstaten regelen dat in 
energieleveringscontracten met 
huishoudelijke verbruikers met een 
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verbindingscapaciteit van minder dan 10 
kW geen vaste minimumprijs ongeacht de 
hoeveelheid wordt berekend, maar een 
variabele kostencomponent op basis van 
verbruikte hoeveelheden aangeven."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 10 bis aan artikel 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Aangezien verbindings- en meterkosten onderdeel vormen van de gereguleerde distributie, 
zijn er geen goede redenen om in contracten met huishoudelijke verbruikers een vaste premie 
op te nemen.  Voor huishoudelijke verbruikers met een verbindingscapaciteit van meer dan 10 
kW is een vaste prijscomponent gerechtvaardigd voor kosten tengevolge van de noodzaak tot 
verevening tijdens piekuren.  Deze maatregel zorgt tevens voor een grotere prijstransparantie 
omdat de prijs van de meerderheid van de huishoudelijke verbruikers slechts een enkele 
parameter omvat.

Amendement 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 3 – lid 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter ) In artikel 3 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
“10ter . Om de consument te helpen zijn 
energiekosten terug te dringen, zien de 
lidstaten erop toe dat ten minste 2% van 
alle energieinkomens afkomstig van 
binnenlandse gebruikers wordt uitgegeven 
aan de financiering van energie-
efficiëntie/vraagzijdebeheer-programma's 
ten bate van binnenlandse consumenten.
Particuliere en openbare 
elektriciteitsbedrijven, ondernemingen die 
energiediensten verlenen, regionale en 
plaatselijke lichamen en niet-
gouvernementele organisaties kunnen een 
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beroep doen op deze fondsen om de 
bevordering van doelmatige 
energieprogramma's voor binnenlandse 
consumenten (mede) te financieren, 
waarbij bijzondere nadruk valt op 
kwetsbare consumenten. Beheer en 
bijzonderheden van toewijzing van deze 
fondsen worden aan de hand van het 
subsidiariteitsbeginsel vastgesteld.

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 10 bis aan artikel 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Op de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt heeft de vraag naar elektriciteit de neiging toe te 
nemen.  Aangezien de transactiekosten voor het introduceren van efficiënte energiediensten 
voor huishoudens hoger zijn dan die voor grootverbruikers van elektriciteit, is het meest 
gepaste middel voor het bevorderen van efficiënt energiegebruik op dit niveau het creëren van 
een fonds. Dit soort instrument heeft in Denemarken, het VK, Nederland en een aantal staten 
van de VS bijzonder positieve resultaten opgeleverd op het gebied van milieubescherming, 
algemene kostenverlaging en schepping van werkgelegenheid.

Amendement 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater) Artikel 4 wordt vervangen door:
De lidstaten zorgen voor toezicht op 
aangelegenheden betreffende de 
leverings- en voorzieningszekerheid.
Wanneer de lidstaten het nodig achten, 
kunnen zij deze taak toevertrouwen aan 
de in artikel 23, lid 1, bedoelde 
regelgevende instanties. Het toezicht 
betreft met name het evenwicht tussen 
vraag en aanbod op de nationale markt, 
waaronder gedetailleerde ramingen van 
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de toekomstige vraag en beschikbare 
voorraden, de extra capaciteit aan 
geplande of in aanbouw zijnde 
infrastructuur en de kwaliteit en staat 
van onderhoud van de netwerken, de 
toegang voor gedecentraliseerde en 
kleinschalige stroomopwekking, alsmede 
maatregelen in geval van piekbelasting 
of in gebreke blijven van een of meer 
leveranciers. De bevoegde autoriteiten 
publiceren jaarlijks uiterlijk op 31 juli 
een rapport over de bevindingen die 
voortvloeien uit het toezicht op deze 
kwesties alsmede de getroffen of 
overwogen maatregelen om deze 
kwesties op te lossen en zenden dit 
verslag onverwijld naar de Commissie.

Or. en

(Toevoeging van elementen als ramingen van de toekomstige vraag en toegang voor 
gedecentraliseerde en kleinschalige stroomopwekking aan artikel 4 van Richtlijn 2003/54/EG

Motivering

Met het oog op de voorzieningszekerheid zal naar verwachting meer worden vertrouwd op 
gedecentraliseerde en kleinschalige stroomopwekking. Hiervoor is niet-discriminerende 
toegang tot de netwerken nodig en er moet op worden toegezien dat dit ook gebeurt.

Amendement 196
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel -5 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies ) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 5, onder a)
De lidstaten zorgen ervoor dat er 
technische en operationele criteria 
worden opgesteld en dat er technische 
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voorschriften worden opgesteld met de 
minimumeisen inzake het technische 
ontwerp en de exploitatie, waaraan moet 
worden voldaan voor de aansluiting op 
het systeem van productie-installaties, 
distributiesystemen, apparatuur van direct 
aangesloten afnemers, 
interconnectorcircuits en directe lijnen, 
en dat deze openbaar worden gemaakt.
Die technische voorschriften moeten de 
interoperabiliteit van de systemen 
garanderen en objectief en niet-
discriminerend zijn.  Wanneer het 
Agentschap van oordeel is dat 
harmonisering van deze voorschriften 
nodig is doet het daartoe strekkende 
aanbevelingen aan de nationale 
regelgevende instanties."

Or. en

Motivering

Artikel 5 handelt alleen over aansluitingskwesties, ofschoon operationele kwesties (d.w.z. de 
fase na de aansluiting) evenzeer belangrijk zijn en hier aan bod moeten komen.

Amendement 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 

1. De lidstaten werken onderling samen 
met het doel hun nationale markten, ten 
minste op regionaal niveau, te integreren.
Met name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
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regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale 
samenwerking betrekking heeft, moet 
overeenstemmen met de 
Commissiedefinitie van geografische 
gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, 
lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2003 
betreffende de voorwaarden voor toegang 
tot het net voor grensoverschrijdende 
handel in elektriciteit."

regelgevingskader.

1 bis. Wanneer de samenwerking tussen 
verschillende lidstaten op regionaal 
niveau te kampen krijgt met ernstige 
problemen, kan de Commissie, na een 
gezamenlijk verzoek hiertoe van die 
lidstaten  en met instemming van alle 
betrokken lidstaten, een regionaal 
coördinator aanwijzen.
1 ter. 1 ter. De regionale coördinator 
bevordert op regionaal niveau de 
samenwerking tussen de nationale 
regelgevende instanties en overige 
bevoegde nationale autoriteiten, 
netwerkbeheerders, uitwisseling van 
elektriciteit, netwerkgebruikers en 
marktpartijen. De taken van de regionale 
coördinator zijn met name:
(a) nieuwe doelmatige investeringen in 
interconnectiecapaciteit. Hiertoe zal de 
regionale coördinator 
transportnetbeheerders begeleiden bij de 
ontwikkeling van hun plannen voor 
regionale interconnectie en bijdragen aan 
de coördinatie van hun 
investeringsbesluiten en, waar nodig, van 
hun open inschrijvingsprocedure.
(b) een efficiënt en veilig gebruik van 
netwerken bevorderen. Hiertoe zal de 
regionale coördinator de samenwerking 
tussen transportnetbeheerders, nationale 
regelgevende instanties en overige 
bevoegde autoriteiten bevorderen inzake 
het instellen van gemeenschappelijke 
toewijzings- en vrijwaringsmechanismen.
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(c) een jaarverslag voorleggen aan de 
Commissie en de lidstaten dat betrekking 
heeft op de voortgang die bereikt is in de 
regio en op mogelijke problemen of 
obstakels die de voortgang kunnen 
belemmeren.

Or. en

Motivering

Regionale coördinatoren kunnen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de dialoog 
tussen lidstaten, met name wat betreft grensoverschrijdende investeringen.

Amendement 198
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

1. De lidstaten en de regelgevende 
instanties werken onderling samen met het 
doel hun nationale markten, ten minste op 
een of meerdere regionale niveaus, te 
integreren. Met name moedigen de 
lidstaten de samenwerking van 
netwerkbeheerders op regionaal niveau aan 
en bevorderen zij de samenhang van hun 
wettelijk en regelgevingskader. Het 
geografische gebied waarop de regionale 
samenwerking betrekking heeft, moet 
overeenstemmen met de 
Commissiedefinitie van geografische 
gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, 
lid 3, van Verordening (EG) nr. 1228/2003 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 juni 2003 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."
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Or. d

Motivering

De EU streeft naar de totstandbrenging van grensoverschrijdende marktregio's. Daartoe is 
harmonistaie van alle gegevensuitwisselingsprocessen vereist. Op een geliberaliseerde markt 
zijn werkzame gegevensuitwisselingsprocessen een eerste voorwaarde voor  routebeheer, 
clearing, facturering, verandering van leverancier enz. het ontbreken van geharmoniseerde 
gegevensuitwisselingsprocessen bemoeilijkt de totstandbrenging van grensoverschrijdende 
marktregio's.

Amendement 199
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de in dit artikel bedoelde 
regionale samenwerking betrekking heeft, 
stemt overeen met de geografische 
gebieden als omschreven in 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2003 betreffende de voorwaarden 
voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit, ook al kan deze 
samenwerking voor andere geografische 
gebieden gelden.".

Or. es
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Motivering

Ervan afgezien dat er gemeenschapsregels ter zake bestaan, moet ook de situatie worden 
vermeden dat de Commissie in de toekomst geografische gebieden voor samenwerking 
aanwijst of dat sommige lidstaten besluiten hun mechanismen uit te breiden en aan andere 
lidstaten op te dringen.   
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Amendement 200
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale 
samenwerking betrekking heeft, moet 
overeenstemmen met de 
Commissiedefinitie van geografische 
gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, 
lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2003 
betreffende de voorwaarden voor toegang 
tot het net voor grensoverschrijdende 
handel in elektriciteit."

De lidstaten en de nationale regelgevende 
instanties werken onderling samen met het 
doel hun nationale markten, allereerst op 
regionaal niveau, te integreren. Met name 
moedigen de lidstaten de samenwerking 
van netwerkbeheerders op regionaal niveau 
aan met het doel een concurrerende 
Europese markt tot stand te brengen, de 
harmonisatie van hun wettelijk en 
regelgevingskader te faciliteren en 
bovenal de thans in de Unie bestaande 
elektriciteitseilanden te integreren.

Or. en

Motivering

Regionale markten moeten de eerste stap op weg naar een volledig geïntegreerde Europese 
markt vormen. De geografische afbakening ervan is geen taak van de Europese Commissie.

Amendement 201
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische
gebied waarop de regionale 
samenwerking betrekking heeft, moet 
overeenstemmen met de
Commissiedefinitie van geografische 
gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, 
lid 3, van Verordening (EG) nr. 1228/2003 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 juni 2003 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

De lidstaten en de nationale regelgevende 
instanties werken onderling samen met het 
doel hun nationale markten te integreren 
teneinde regionale 
transmissiesysteembeheerders te vormen 
en aldus een op concurrentie gebaseerde 
Europese markt tot stand te brengen, en 
zij faciliteren de harmonisatie van hun 
wettelijk en regelgevingskader. De
geografische gebieden die door de 
regionale transmissiesysteembeheerders 
worden bestreken, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

Or. en

Motivering

De vorming van regionale tsb's is belangrijk omdat regionale tsb's een beter inzicht hebben in 
de ontwikkelingsbehoeften bij regionale grensoverschrijdende infrastructuur en knelpunten 
op de regionale markten kunnen wegnemen. Door het streefcijfer van 20% hernieuwbare 
energie is de behoefte aan infrastructuurontwikkeling voor uitbreiding en versterking van de 
netten een heel belangrijk punt geworden. Voor dit ontwikkelingsproces kan de vorming van 
regionale tsb's tot de effectiefste confrontatie leiden.

Amendement 202
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

De nationale regelgevende instanties van
de lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Zij
moedigen met name de samenwerking van 
netwerkbeheerders op regionaal niveau aan 
en bevorderen de convergentie en
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. De lidstaten 
bevorderen tevens grensoverschrijdende 
en regionale samenwerking tussen de 
nationale regelgevende instanties. Het 
geografische gebied waarop de regionale 
samenwerking betrekking heeft, moet 
overeenstemmen met de 
Commissiedefinitie van geografische 
gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, 
lid 3, van Verordening (EG) nr. 1228/2003 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 juni 2003 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

Or. en

Motivering

Bedoeld om in te spelen op de noodzaak van nationale wetgeving om grensoverschrijdende en 
regionale samenwerking tussen de nationale regelgevende instanties mogelijk te maken en 
daadwerkelijk te bevorderen.

Amendement 203
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met De lidstaten en de nationale regelgevende 
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het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

instanties werken onderling samen met het 
doel hun nationale markten, ten minste op 
regionaal niveau, te integreren. Met name 
dragen de lidstaten zorg voor de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau met het doel een 
concurrerende Europese markt tot stand 
te brengen, en faciliteren zij de 
harmonisatie van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

Or. en

Motivering

De ervaring leert dat regionale samenwerking een noodzakelijke tussenstap is op weg naar 
een pan-Europese energiemarkt die op concurrentie gebaseerd is.

Regionale samenwerking is van fundamenteel belang en is niet alleen een zaak van de 
nationale overheid maar ook van de regelgevende instanties en de belanghebbenden. Met 
name is het zaak dat de systeembeheerders intensiever samenwerken aangezien hun rol bij  
marktfacilitering en beheer en ontwikkeling van de transmissienetten essentieel voor de 
marktintegratie is. Een en ander moet uitmonden in de integratie van netbeheerfuncties op 
regionaal niveau.

Amendement 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te harmoniseren en
integreren. Met name moedigen de 
lidstaten de samenwerking van 
netwerkbeheerders op regionaal niveau aan 
en bevorderen zij de samenhang van hun 
wettelijke en regelgevingskaders. Het 
geografische gebied waarop de regionale 
samenwerking betrekking heeft, moet 
overeenstemmen met de 
Commissiedefinitie van geografische 
gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, 
lid 3, van Verordening (EG) nr. 1228/2003 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 juni 2003 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

Or. en

Motivering

De prioriteit ligt bij de harmonisatie van de nationale regelgevingskaders en de 
totstandbrenging van een eerlijke uitgangspositie in aansluiting op de beste aanpak, mede via 
regionale samenwerking. Het is bijvoorbeeld niet langer aanvaardbaar dat sommige 
beheerders in hun lidstaat aan strikte beperkingen onderhevig zijn terwijl beheerders in een 
andere lidstaat uiterst gunstige voorwaarden blijven genieten en van dat 
concurrentievoordeel kunnen profiteren om een aandeel in aanpalende markten te veroveren.

Amendement 205
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 

1. De bevoegde nationale instanties en de 
nationale regelgevende instanties werken 
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op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

onderling samen met het doel hun 
nationale markten, ten minste op regionaal 
niveau, te integreren. Zij zien met name toe 
op de samenwerking tussen 
netwerkbeheerders op regionaal niveau aan 
en bevorderen de convergentie en
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit."

Or. fr

Motivering

Regionale samenwerking steunt op medewerking van de lidstaten maar vooral van de 
desbetreffende instanties en de nri's. Deze regionale initiatieven zijn ook bedoeld om de 
verschillende nationale regelgevingskaders en juridische kaders naar elkaar te laten 
toegroeien: aldus wordt bijgedragen tot integratie van de markten en voltooiing van de 
interne markt.

Amendement 206
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 5 bis wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1bis. 5. Met het oog op het tot stand 
brengen van regionale samenwerking als 
bepaald in lid 1 bevorderen en 
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ondersteunen de lidstaten elke vorm van 
samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders en 
nationale regelgevende instanties die 
gericht is op het harmoniseren van de 
toegangs- en balanceringsregels (die de 
integratie van balanceringszones 
bevorderen) binnen en tussen 
aangrenzende lidstaten, in 
overeenstemming met artikel 2 nonies, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 1228/2003.
Deze samenwerking kan de vorm 
aannemen van een gemeenschappelijke 
structuur tussen 
transmissiesysteembeheerders die belang 
hebben bij het samenvoegen van 
verschillende aangrenzende gebieden. In 
dat geval zullen de lidstaten ervoor zorgen 
dat deze gemeenschappelijke structuur 
van transmissiesysteembeheerders in 
overeenstemming is met de artikelen 8 en 
10 bis.

Or. en

(Invoeging van een nieuwe alinea 1bis in artikel 5 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De uitdaging om grotere en meer transparante markten te creëren vereist een strakke 
aansturing. Hoewel vrijwillige samenwerking van netbeheerders op regionaal niveau in 
bepaalde gevallen resultaat kan opleveren, zijn wij van mening dat een robuuster kader voor 
regionaal netbeheer in dit geval noodzakelijk is.

De richtlijn moet de mogelijkheid bieden om uiteindelijk een regionale netbeheerder in te 
stellen. Het is daarnaast van wezenlijk belang ervoor te zorgen dat regionale samenwerking 
het mogelijk maakt dat er een werkelijk pan-Europese markt verrijst.

Amendement 207
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 5 bis wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1 bis. Het Agentschap werkt samen met 
de nationale regelgevende instanties en 
transmissiesysteembeheerders 
(overeenkomstig Hoofdstuk IV van deze 
richtlijn) ter waarborging van de 
convergentie van de regelgevingskaders 
tussen de regio's met het oog op de 
totstandkoming van een op concurrentie 
gebaseerde Europese markt. Wanneer het 
Agentschap bindende voorschriften voor 
een dergelijke samenwerking nodig acht, 
doet het aanbevelingen ter zake. Op 
regionale markten wordt het Agentschap 
de verantwoordelijke regelgevende 
instantie."

Or. en

(Invoeging van een nieuwe alinea 1bis in artikel 5 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Met het oog op een efficiënte Europese markt is nauwe en doeltreffende samenwerking tussen 
het Agentschap en de nationale regelgevende instanties van het grootste belang.

Amendement 208
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 5 bis wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1 bis. Ter bevordering van de 
ontwikkeling van een zeker en 
betrouwbaar beheer van 
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grensoverschrijdende 
elektriciteitsuitwisseling richten de 
transmissiesysteembeheerders in elk 
geografisch gebied als bedoeld in artikel 2 
nonies, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 een coördinatiecentrum op met 
de volgende taken:
(i) beschikbaarstelling van een 
gemeenschappelijk communicatieplatform 
voor noodgevallen;
(ii) uitvoering van regionale studies naar 
congestieproblemen aan de grenzen."

Or. fr

(Invoeging van een nieuwe alinea 1bis in artikel 5 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Transmissienetten voor elektriciteit zijn sterk onderling afhankelijk. Regionale samenwerking 
moet niettemin versterkt worden om de risico's van ernstige incidenten of stroomuitval te 
beperken en één elektriciteitsmarkt tot stand te brengen. Deze samenwerking kan versterkt 
worden door de oprichting van een Europees coördinatiecentrum voor 
elektriciteitstransmissie dat tot taak heeft veiligheidskwesties in noodgevallen te behandelen 
en onderzoek te doen naar congestie op knooppunten.

Amendement 209
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 5 bis wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1 bis. De lidstaten, regelgevende 
instanties en alle marktdeelnemers 
werken samen om hun 
gegevensuitwisselingsprocessen voor de 
belangrijkste marktprocessen te 
harmoniseren."
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Or. xm

(Invoeging van een nieuwe alinea 1bis in artikel 5 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De EU streeft naar de totstandbrenging van grensoverschrijdende marktregio's. Daartoe is 
harmonisatie van alle gegevensuitwisselingsprocessen vereist. Op een geliberaliseerde markt 
zijn goed functionerende gegevensuitwisselingsprocessen noodzakelijk voor 
dienstregelingsbeheer, clearing, facturering, verandering van leverancier enz. Zonder 
geharmoniseerde gegevensuitwisselingsprocessen wordt de totstandbrenging van 
grensoverschrijdende marktregio's belemmerd.

Amendement 210
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 5 bis wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1 bis. De Commissie en het Agentschap 
bevorderen interregionale samenwerking 
tussen elektriciteitsmarkten en zien erop 
toe dat deze in de Europese interne 
elektriciteitsmarkt geïntegreerd worden."

Or. xm

(Invoeging van een nieuwe alinea 1bis in artikel 5 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement 211
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 5 bis wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1 bis. De lidstaten verplichten de 
elektriciteitsbedrijven een deel van hun 
elektriciteit duurzaam te produceren. Het 
aandeel duurzame energie is mede 
gebaseerd op de verplichting die de 
lidstaat heeft ten gevolgen van de 
herziening van richtlijn XXXX/XX/EG*;
* later in te vullen als het definitieve 
nummer van de richtlijn hernieuwbare 
energie bekend is."

Or. xm

(Invoeging van een nieuwe alinea 1bis in artikel 5 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Hernieuwbare energie is in veel gevallen duurder dan niet-hernieuwbare energie. Om te 
voorkomen dat de lidstaten op grond van richtlijn XXXX/XX/EG (richtlijn duurzame energie) 
op grote schaal subsidies gaan toekennen aan elektriciteitsbedrijven om duurzaam te 
produceren, moet een wettelijke verplichting ingevoerd worden.

Amendement 212
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 5 bis wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1 quater. De bevoegde nationale 
instanties van de lidstaten die bij de 
nieuwe regionale systeembeheerder 
betrokken zijn, gaan volgens een bindend 
tijdschema dat aan het Agentschap 
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bekend is gemaakt, over tot harmonisatie 
van de voorschriften inzake:
- de toewijzing van grensoverschrijdende 
capaciteit op elke tijdschaal;
- de totstandbrenging van één interface 
voor de gebruikers van koppelingen;
- het gemeenschappelijk beheer van een 
secundaire markt;
- de totstandbrenging van een 
geïntegreerd systeem voor de toewijzing 
van koppelingscapaciteit op dagschaal;
- afstemming en zekerheid.

Or. fr

(Invoeging van een nieuwe alinea 1ter in artikel 5 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Intensivering van de samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders zal bijdragen tot 
harmonisatie van de voorschriften voor het gebruik van netten en met name koppelingen.
Daarom wordt een verplichte harmonisatie voorgesteld van de voorschriften inzake het 
beheer van koppelingen alsmede afstemming en zekerheid.

Amendement 213
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 bis – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 5 bis wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1 ter. De Commissie werkt technische en 
financiële maatregelen uit om bij te 
dragen tot de opheffing van de isolering 
van de Europese elektriciteitsmarkten."

Or. xm
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(Invoeging van een nieuwe alinea 1ter in artikel 5 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement 214
Nicole Fontaine

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 5 ter
Ter bevordering van de ontwikkeling van 
een zeker en betrouwbaar beheer van 
grensoverschrijdende 
elektriciteitsuitwisseling richten de 
transmissiesysteembeheerders in elk 
geografisch gebied als bedoeld in artikel 2 
nonies, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 een coördinatiecentrum op met 
de volgende taken:
(i) beschikbaarstelling van een 
communicatieplatform voor 
noodgevallen;
(ii) uitvoering van niet-gelijktijdige 
regionale studies naar 
congestieproblemen aan de grens."

Or. en

(Invoeging van een nieuw artikel 5 ter in Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Regionale samenwerking tussen netten moet versterkt worden om de risico's van ernstige 
incidenten of stroomuitval zo veel mogelijk te beperken en één elektriciteitsmarkt tot stand te 
brengen. Deze samenwerking kan versterkt worden door de oprichting van een Europees 
coördinatiecentrum voor elektriciteitstransmissie dat tot taak heeft veiligheidskwesties in 
noodgevallen te behandelen en onderzoek te doen naar congestie op knooppunten.
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Amendement 215
Nicole Fontaine

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 5 quater
De bevoegde nationale instanties van de 
lidstaten die bij de nieuwe regionale 
systeembeheerder betrokken zijn, gaan 
volgens een bindend tijdschema dat aan 
het Agentschap bekend is gemaakt, over 
tot harmonisatie van de voorschriften 
inzake:
- de toewijzing van grensoverschrijdende 
capaciteit op elke tijdschaal;
- de totstandbrenging van één interface 
voor de gebruikers van koppelingen;
- het gemeenschappelijk beheer van een 
secundaire markt;
- de totstandbrenging van een 
geïntegreerd systeem voor de toewijzing 
van koppelingscapaciteit op dagschaal;
- afstemming en zekerheid."

Or. xm

(Invoeging van een nieuw artikel 5 quater in Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Intensivering van de samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders zal bijdragen tot 
harmonisatie van de voorschriften voor het gebruik van netten en met name koppelingen.
Daarom wordt een verplichte harmonisatie voorgesteld van de voorschriften inzake het 
beheer van koppelingen alsmede afstemming en zekerheid.
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Amendement 216
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) De inleiding van artikel 6, lid 2, 
wordt vervangen door:
"2. De lidstaten stellen de criteria voor 
de verlening van bouwvergunningen 
voor productiecapaciteit op hun 
grondgebied vast. Deze criteria hebben
betrekking [...] op:"

Or. xm

(Toevoeging van nieuwe elementen aan lid 2, eerste alinea van artikel 6 van Richtlijn 
2003/54/EG)

Motivering

De criteria voor vergunningverlening moeten een bindend karakter hebben.

Amendement 217
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 6 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) Artikel 6, lid 2, onder g), wordt 
vervangen door:
"(g) de aard van de primaire 
energiebronnen waarbij vergunning voor 
opwekking van elektriciteit op basis van 
fossiele energiebronnen slechts wordt 
afgegeven aan bedrijven die minimaal een 
door de lidstaat vastgesteld percentage 
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aan duurzame energie produceren en die 
gebruik maken van de meest 
geavanceerde technieken om de uitstoot 
van koolstofdioxide te minimaliseren;"

Or. xm

(Toevoeging van nieuwe elementen aan lid 2, onder g) van artikel 6 van Richtlijn 
2003/54/EG)

Motivering

Vergunningen dienen slechts te worden afgegeven aan bedrijven die gebruik maken van de 
schoonste technologie en die hun bijdrage leveren aan het bereiken van het nationale 
streefcijfer voor duurzame energie.

Amendement 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 octies) Artikel 6, lid 3 wordt vervangen 
door:
"3. De lidstaten zorgen ervoor dat kleine 
gedecentraliseerde en/of plaatselijke 
opwekkers van vereenvoudigde 
vergunningsprocedures gebruik kunnen 
maken. Deze vereenvoudigde procedures 
gelden voor alle installaties van minder 
dan 50 MW en alle geïncorporeerde 
opwekkers."

Or. en

(Wijziging van artikel 6, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Er moet een versnelde procedure komen om de ontwikkeling van gedecentraliseerde 
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energiebronnen te bevorderen, met inachtneming van het beperkte milieueffect van kleine 
energieopwekkers.

Amendement 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Verbod op nieuwe installaties die grote 
hoeveelheden CO2 uitstoten
Op grond van de voorschriften van artikel 
6 en artikel 7 geven de lidstaten geen 
toestemming voor nieuwe 
opwekkingsinstallaties die bij gebruik tot 
een CO2-uitstoot in de atmosfeer van meer 
dan 350 gram per geproduceerd 
kilowattuur leiden."

Or. en

(Invoeging van een nieuw artikel 7 bis in Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

In het rapport-Stern uit 2006 wordt geconcludeerd dat het mondiale BBP met ten minste 20% 
zal dalen als we er niet in slagen om de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren. Een dergelijke daling, die onder meer het gevolg is van het feit dat de EU-
economie afhankelijk is van een CO2-intensieve energie-infrastructuur, zou een sterke 
negatieve invloed op de werking van de interne markt uitoefenen. Daarom moeten nieuwe 
opwekkingsinstallaties met een hoge CO2-uitstoot per energie-eenheid verboden worden.
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Amendement 220
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Verbod op nieuwe installaties die grote 
hoeveelheden CO2 uitstoten
Op grond van de voorschriften van artikel 
6 en artikel 7 geven de lidstaten geen 
toestemming voor nieuwe 
opwekkingsinstallaties die bij gebruik tot 
een CO2-uitstoot in de atmosfeer van meer 
dan 420 gram per geproduceerd 
kilowattuur leiden."

Or. en

(Invoeging van een nieuw artikel 7 bis in Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

In het rapport-Stern uit 2006 wordt geconcludeerd dat het mondiale BBP met ten minste 20% 
zal dalen als we er niet in slagen om de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer te 
stabiliseren. Een dergelijk verlies zou een sterke negatieve invloed op de werking van de 
interne markt uitoefenen en is derhalve in strijd met de primaire taak van de Europese Unie 
zoals uiteengezet in artikel 2 van het EU-Verdrag. Daarom moeten nieuwe 
opwekkingsinstallaties met een hoge CO2-uitstoot per energie-eenheid verboden worden.

Amendement 221
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Minimumdekking voor wettelijke 
aansprakelijkheid in geval van een 
nucleair ongeval
Beheerders van kerncentrales moeten 
jaarlijks aan de bevoegde nationale 
instantie en de Commissie met 
bewijsstukken aantonen dat zij voor elk 
schadegeval over een dekkingsbedrag van 
ten minste 2,8 miljard euro beschikken 
voor schadeclaims als gevolg van 
nucleaire ongevallen."

Or. en

(Invoeging van een nieuw artikel 7 bis in Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Het Europese wettelijkeaansprakelijkheidsstelsel ziet er momenteel uit als een lappendeken 
van regelingen en deelregelingen. Omwille van een betere werking van de interne markt en 
een minder verstoorde concurrentie, vooral wat betreft grensoverschrijdende handel, moet de 
EU een minimum voor het dekkingsbedrag voorschrijven. Het voorgestelde bedrag is al van 
kracht in Duitsland.

Amendement 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
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Minimumdekking voor aansprakelijkheid 
van exploitanten in geval van een ernstig 
nucleair ongeval
Ondernemingen die kerncentrales 
exploiteren, moeten jaarlijks aan de 
bevoegde nationale instantie en de 
Commissie aantonen dat zij voor ernstige 
nucleaire ongevallen over een geldige 
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering 
beschikken met een minimumdekking van 
2500 miljoen euro per schadegeval."

Or. en

(Invoeging van een nieuw artikel 7 bis in Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De minimumdekkingen voor wettelijke aansprakelijkheid variëren binnen de EU nogal. In de 
meeste lidstaten met kerncentrales is de minimumdekking lager dan 500 miljoen euro per 
gebeurtenis.  Met het oog op harmonisatie van de minimumdekking en daarmee op een betere 
werking van de interne markt en een minder verstoorde concurrentie, vooral wat betreft 
grensoverschrijdende handel, moet de EU een geharmoniseerd minimum voor het 
dekkingsbedrag voorschrijven. Het voorgestelde bedrag is al van kracht in Duitsland.

Amendement 223
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Voor het nationale model voor het 
transmissiesysteembeheer kunnen de 
lidstaten uit de volgende mogelijkheden 
kiezen:
(a) één of meer 
transmissiesysteembeheerders als 
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gedefinieerd in artikel 8, of één of meer 
onafhankelijke systeembeheerders als 
gedefinieerd in artikel 10;
(b) één of meer 
transmissiesysteembeheerders en één of 
meer onafhankelijke systeembeheerders."

Or. en

(Invoeging van een nieuw artikel 7 bis in Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat afwijken van artikel 8, lid 1, niet automatisch leidt tot instelling 
van een gedifferentieerde onafhankelijke systeembeheerder voor elke verticaal geïntegreerde 
onderneming indien vereist in het kader van artikel 10.

Amendement 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Teneinde de onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteembeheerders te 
waarborgen zorgen de lidstaten ervoor dat 
verticaal geïntegreerde ondernemingen 
met ingang van [datum van omzetting 
plus 1 jaar] dienen te voldoen aan ofwel 
artikel 8, lid 1, onder a) tot en met d), 
ofwel artikel 10 ofwel artikel 8 ter."

Or. en
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(Invoeging van een nieuw artikel 7 bis in Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Met dit amendement wordt effectieve en doelmatige ontvlechting naar voren gebracht als 
alternatief voor eigendomsontvlechting en onafhankelijke systeembeheerders. Aldus kan de 
transmissiesysteembeheerder daadwerkelijk losgemaakt worden zonder dat de eigendom 
geschonden wordt en zonder dat het transmissiesysteem of de energieproductie verkocht hoeft 
te worden..

Amendement 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 decies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 decies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 ter
Aansprakelijkheid van exploitanten in 
geval van een ernstig nucleair ongeluk
Ondernemingen die kerncentrales 
exploiteren, moeten jaarlijks aan de 
bevoegde nationale instantie aantonen dat 
zij over een gedegen financiële zekerheid 
beschikken voor alle eventuele 
schadeclaims als gevolg van een ernstig
nucleair ongeval."

Or. en

(Invoeging van een nieuw artikel 7 ter na artikel 7 bis in Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De minimumdekkingen voor wettelijke aansprakelijkheid variëren binnen de EU nogal. Met 
het oog op harmonisatie van de minimumdekking en daarmee op een betere werking van de 
interne markt en een minder verstoorde concurrentie, vooral wat betreft grensoverschrijdende 
handel, moet de EU deugdelijke schadevergoedingssystemen eisen zodat alle eventuele 
slachtoffers een vergoeding krijgen en om te bereiken dat elektriciteitsopwekkers een gelijke 
uitgangspositie hebben.
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