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Amendement 314
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bedrijfsinformatie die van essentieel 
belang is voor de mededinging op de 
markt, met name gegevens aan de hand 
waarvan de plaats van levering kan 
worden geïdentificeerd, gegevens met 
betrekking tot de geïnstalleerde capaciteit 
en gegevens over de geboekte capaciteit, 
wordt toegankelijk gemaakt voor alle 
leveranciers van elektriciteit op de markt. 
Waar nodig verplicht de nationale 
regelgevende instantie de gevestigde 
exploitanten ertoe dergelijke informatie 
aan belanghebbende partijen te 
verstrekken.

Or. fr

Amendement 315
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De transportnetbeheerders zorgen 
ervoor dat bedrijfsinformatie die van 
essentieel belang is voor de mededinging 
op de markt, met name gegevens aan de 
hand waarvan de plaats van levering kan 
worden geïdentificeerd, gegevens met 
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betrekking tot de geïnstalleerde capaciteit 
en gegevens over de geboekte capaciteit, 
op niet-discriminerende basis toegankelijk 
wordt gemaakt voor alle leveranciers van 
elektriciteit op de markt.

Or. fr

Motivering

De gevestigde exploitanten beschikken over omvangrijke informatie over abonnees, aangezien 
zij databanken hebben opgebouwd en op basis van gereguleerde tarieven elektriciteit leveren 
aan alle abonnees. Door informatie over de plaats van levering, de geïnstalleerde capaciteit 
en de geboekte capaciteit te schrappen uit de definitie van "commercieel gevoelige 
informatie" zou voor een gezondere mededinging worden gezorgd.

Amendement 316
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:

"Artikel 12 bis
1. De transmissienetbeheerders richten 
binnen één jaar na de inwerkingtreding 
van Richtlijn .../.../EG tot wijziging van 
Richtlijn 2003/54/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit een
Coördinatiecentrum voor 
interconnectiebeheer op. 
2. Het Coördinatiecentrum voor 
interconnectiebeheer bezit 
rechtspersoonlijkheid en is onafhankelijk.
3. Het Coördinatiecentrum voor 
interconnectiebeheer beschikt over de 
nodige informatiebronnen en 
communicatiebronnen en de vereiste 
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deskundigheid.
4. De transmissienetbeheerders voorzien 
het Coördinatiecentrum voor 
interconnectiebeheer van alle relevante
informatie met betrekking tot de 
operationele planning en real time-
exploitatie van hun respectievelijke 
netwerken, evenals, op dagelijkse basis, 
van gegevens, per interconnector, over de 
geraamde beschikbare capaciteit, de 
feitelijke gebruikte capaciteit, geïnde 
congestielasten en capaciteitsbeperkingen. 
Deze informatie dient te worden 
vrijgegeven door het Agentschap alvorens 
door het Coördinatiecentrum voor 
interconnectiebeheer in elektronische 
vorm te worden gepubliceerd.
5. Het Coördinatiecentrum voor 
interconnectiebeheer is verantwoordelijk 
voor het beheer van noodsituaties en 
herstelwerkzaamheden volgens vooraf 
vastgestelde procedures. Deze procedures 
worden opgesteld en goedgekeurd in 
overeenstemming met artikel 2 sexies
van Verordening (EG) nr. 1228/2003. 
6. Het Coördinatiecentrum voor 
interconnectiebeheer legt jaarlijks een 
verslag voor aan het Agentschap en de 
Commissie over het gebruik van 
interconnectoren, met inbegrip van de in 
verband daarmee geïnde congestielasten, 
evenals alle stroomonderbrekingen en 
-storingen die zich per koppelnet hebben 
voorgedaan, alsmede de door de 
transmissienetbeheerders genomen 
maatregelen om de normale werking van 
het netwerk te herstellen."

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van een Coördinatiecentrum voor interconnectiebeheer is van cruciaal 
belang voor de toekomstige ontwikkeling van de interne markt. Om de transparantie van de 
interne energiemarkt te verhogen is het noodzakelijk om alle marktdeelnemers van actuele en 
coherente informatie te voorzien met betrekking tot het gebruik van interconnectoren. Deze 
informatie dient door de tsb's te worden opgesteld en beheerd.
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Amendement 317
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Artikel 14, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. De transportnetbeheerder verstrekt de 
netgebruikers de informatie die zij nodig 
hebben voor een efficiënte toegang tot en 
een efficiënt gebruik van het netwerk."

Or. en

Motivering

Efficiëntie is een belangrijke factor, zowel wat betreft de toegang tot het net als wat betreft het 
gebruik daarvan. Daarom is het van belang deze bepaling dusdanig uit te breiden dat 
gebruikers en exploitanten optimaal gebruik kunnen maken van de distributienetten.

Amendement 318
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) Aan artikel 14 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"3 bis. De distributienetbeheerder dient
bij de bevoegde regelgevende instantie 
binnen één jaar na de inwerkingtreding 
van Richtlijn .../.../EG tot wijziging van 
Richtlijn 2003/54/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
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markt voor elektriciteit een voorstel in
waarin geëigende informatie- en 
communicatiesystemen worden 
beschreven die worden toegepast om de 
informatie zoals bedoeld in lid 3 te 
verstrekken. Dit voorstel bevordert onder 
meer het gebruik van bidirectionele 
elektronische meters, de actieve 
participatie van de eindafnemers en
gedecentraliseerde producenten in de 
exploitatie van het netwerk en real time-
informatiestromen tussen distributienet-
en transmissienetbeheerders, met het doel 
om het gebruik van alle beschikbare 
middelen voor de opwekking van 
elektriciteit, netwerk- en vraagzijdebeheer
te optimaliseren."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 3 bis aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Om een efficiënt gebruik van alle middelen te waarborgen, met inbegrip van 
vraagzijdebeheer, gedecentraliseerde productie en distributienetwerken, is het van essentieel 
belang dat de distributienetbeheerders moderne informatie- en communicatietechnologie 
toepassen en distributienetwerken met behulp daarvan in actieve onderdelen van een
duurzaam energiesysteem veranderen. Intelligente netwerken zijn van cruciaal belang voor 
een kosteneffectief gebruik van hernieuwbare energiebronnen en voor de invoering op brede 
schaal van een doeltreffende vraagbeheersing, ter bevordering van de invoering van nieuwe 
energiediensten.

Amendement 319
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quinquies) Aan artikel 14 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
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"3 ter. Binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van Richtlijn .../.../EG 
tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor elektriciteit
hechten de nationale regelgevende 
instanties hun goedkeuring aan de in lid 3 
bis bedoelde voorstellen. De nationale 
regelgevende instanties dragen zorg voor 
de volledige interoperabiliteit van de toe te 
passen informatie- en 
communicatiesystemen. Daartoe kunnen 
zij richtsnoeren bekend maken en 
wijzigingen van de in lid 3 bis bedoelde 
voorstellen verlangen."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Zie de motivering bij het vorige amendement.

Amendement 320
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 sexies) Aan artikel 14 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"3 quater. Voordat de 
distributienetbeheerder in kennis wordt 
gesteld van de beslissing van de nationale 
regelgevende instantie over het in lid 3 bis 
bedoelde voorstel, verwittigt deze het 
Agentschap of, indien dit zijn 
werkzaamheden nog niet heeft 
aangevangen, de Commissie van haar 
beslissing. Het Agentschap of de 
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Commissie ziet erop toe dat de toe te 
passen informatie- en 
communicatiesystemen de ontwikkeling 
van de interne elektriciteitsmarkt 
bevorderen en geen nieuwe technische 
barrières opwerpen."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 septies) Artikel 14, lid 4, wordt
vervangen door:
"4. Een lidstaat verplicht de 
distributienetbeheerder ertoe […] om bij 
het inschakelen van stroomproductie-
eenheden prioriteit te geven aan 
productie-installaties die gebruik maken 
van hernieuwbare energiebronnen […]
of warmtekrachtkoppeling."

Or. en

(Wijziging van één woord en twee schrappingen van één woord uit van artikel 14, lid 4, van 
Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Teneinde de doelstelling te halen om tegen 2020 20% van de in de EU gebruikte energie uit 
hernieuwbare energiebronnen te leveren, moet aan hernieuwbare energie prioritaire toegang 
tot het net worden gegeven.
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Amendement 322
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 septies) Artikel 14, lid 4, wordt 
vervangen door:

"4. Een lidstaat verplicht de 
distributienetbeheerder ertoe […] om bij 
het inschakelen van stroomproductie-
eenheden prioriteit te geven aan nieuwe 
productie-installaties, behalve wanneer 
technische balanceringsvereisten of de 
veiligheid en betrouwbaarheid van het 
netwerk in het geding zijn."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel14, lid 4, van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Hernieuwbare energie moet prioritaire toegang tot het netwerk krijgen, mits daaraan geen 
technische balanceringsproblemen verbonden zijn. Dit biedt de lidstaten de mogelijkheid om 
hun streefcijfers voor hernieuwbare energie te halen.

Amendement 323
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 octies) Aan artikel 14 wordt het 
volgende lid toegevoegd: 
"4 bis. De lidstaten ondersteunen tevens 
de ontwikkeling van slimme meters en 
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netwerken waarvoor de 
elektriciteitsdistributiebedrijven 
verantwoordelijk zijn. De nationale 
regelgevende instanties zijn 
verantwoordelijk voor de controle op het 
desbetreffende ontwikkelingsproces en 
stellen daartoe gemeenschappelijke 
normen vast."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 4 bis aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De lidstaten dienen de ontwikkeling van slimme meters en netwerken te ondersteunen, terwijl 
de nationale regelgevende instanties verantwoordelijk dienen te zijn voor de controle op het 
ontwikkelingsproces.

Amendement 324
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 octies) Aan artikel 14 wordt het 
volgende lid toegevoegd: 
"4 bis. De lidstaten zorgen er ook voor dat
binnen tien jaar na de inwerkingtreding 
van Richtlijn .../.../EG tot wijziging van 
Richtlijn 2003/54/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit, slimme meters en 
netwerken, waarbij uitvoerig gebruik 
wordt gemaakt van consumentgerichte 
informatietechnologieën, worden 
geïnstalleerd, op voorwaarde dat de 
installatie daarvan onder de 
verantwoordelijkheid van de 
elektriciteitsdistributiebedrijven valt. De 
nationale regelgevende instanties stellen 
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een geleidelijk voortschrijdend 
programma vast ten einde te verzekeren 
dat hieraan binnen de gestelde termijn 
wordt voldaan."

Or. en

Motivering

De Europese Unie dient de lidstaten aan te moedigen binnen een bepaalde termijn slimme 
meters en netwerken te installeren; de ervaring leert dat consumenten waarschijnlijk hun 
voordeel zullen doen met een betere real time-kennis van hun persoonlijke energieverbruik en 
hierdoor ook veel energiebewuster zullen worden.

Amendement 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 nonies) Aan artikel 14 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"6 bis. De distributienetbeheerders 
bevorderen de participatie van grote 
eindafnemers, groepen gebundelde
eindafnemers en gedecentraliseerde 
producenten in de reserve- en 
balanceringsmarkten, wanneer zij die 
taak hebben. Wanneer de prijzen aan 
aanbod- en vraagzijde gelijk zijn, wordt 
prioriteit gegeven aan de vraag."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 6 bis aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)
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Motivering

Ter verbetering van de energie-efficiëntie is het van belang dat consumenten en 
gedecentraliseerde producenten actief participeren in de markten voor ondersteunende 
diensten, met name wanneer zij in staat zijn de vraag van het net op bepaalde kritieke 
tijdstippen te verminderen (piekbelasting, noodsituaties). Grote consumenten kunnen in 
dergelijke markten participeren, maar kleine consumenten kunnen dit niet rechtstreeks, tenzij 
iemand (bv. de leverancier) in staat is een groot aantal kleine consumenten te bundelen en 
een deel van hun vraag te beheren.

Amendement 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 decies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 decies) Aan artikel 14 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"6 ter. De nationale regelgevende 
instanties zorgen ervoor dat 
balanceringsvoorschriften en tarieven die 
door transmissienetwerkbeheerders en 
distributienetwerkbeheerders worden 
toegepast, wanneer zij die taak hebben, 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van Richtlijn .../.../EG tot wijziging van 
Richtlijn 2003/54/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit worden 
geharmoniseerd. Met name zorgen zij 
ervoor dat grote eindafnemers, groepen 
gebundelde eindafnemers en 
gedecentraliseerde producenten in staat 
worden gesteld effectief bij te dragen aan 
balancerings- en reservediensten."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 6 ter aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)
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Motivering

Volgens artikel 23 zijn de regelgevende instanties verantwoordelijk voor "de vaststelling of de 
aan de inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het 
berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake […]de verstrekking van 
balanceringsdiensten." Aangezien de harmonisatie van balanceringsdiensten een cruciale 
factor is voor de goede werking van de interne elektriciteitsmarkt, dienen de regelgevende 
instanties, in nauwe samenwerking met de tsb's en dsb's, te zorgen voor een gepaste mate van 
harmonisatie op nationaal en Europees niveau. 

Amendement 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 undecies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 undecies) Aan artikel 14 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"7 bis. Er wordt prioriteit gegeven aan 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, warmtekrachtkoppeling 
en andere gedecentraliseerde productie.
De kosten voor de aansluiting van nieuwe 
producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen en 
warmtekrachtkoppeling dienen objectief, 
transparant en niet-discriminerend te zijn. 
Met behulp van een Europees 
benchmarkingsysteem wordt ervoor 
gezorgd dat er geen belemmeringen zijn 
voor de bevordering van 
gedecentraliseerde 
elektriciteitsopwekking."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 7 bis aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De kosten voor de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen, met name offshore 
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windparken en warmtekrachtcentrales, kunnen ertoe leiden dat investeringen in deze 
energievormen minder aantrekkelijk worden. Er moeten duidelijke en eerlijke tarieven 
worden vastgesteld die rekening houden met de bijkomende voordelen van deze 
technologieën.

Amendement 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 duodecies) Aan artikel 14 wordt het 
volgende lid toegevoegd:

"7 ter. De financiering van 
distributienetbeheerders wordt 
losgekoppeld van het verkoopniveau, door 
de toepassing van tarieven die hun 
begroting onafhankelijk maken van het 
energieverbruik door hun klanten."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 7 ter aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Dit beginsel van "ontkoppeling" is van essentieel belang om prioriteit te kunnen geven aan 
efficiënt gebruik. Hierdoor hebben eigenaars van distributienetten, ongeacht hun 
betrekkingen met energieleveranciers op de upstreammarkt, geen belang meer bij een stijgend 
verbruik. Dit beginsel kan worden toegepast ongeacht de situatie met betrekking tot de 
ontvlechting van distributienetbeheerders.

Amendement 329
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel 
uitmaakt van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf zien de lidstaten erop toe dat de 
activiteit van de distributienetbeheerder 
wordt gemonitord om erover te waken dat 
hij die verticale integratie niet benut om de 
mededinging te vervalsen. Met name 
vermijden verticaal geïntegreerde 
distributienetbeheerders om via 
communicatie en merknamen verwarring 
te scheppen wat de afzonderlijke identiteit 
betreft van de leveringstak van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf.

3. Wanneer de distributienetbeheerder een 
onderdeel vormt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf zien de lidstaten erop 
toe dat de activiteit van de 
distributienetbeheerder wordt gemonitord 
om erover te waken dat hij die verticale 
integratie niet benut om de mededinging te 
vervalsen. Met name vermijden verticaal 
geïntegreerde distributienetbeheerders om 
via communicatie verwarring te scheppen 
wat de afzonderlijke identiteit betreft van 
de leveringstak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf.

Or. de

Amendement 330
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel 
uitmaakt van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf zien de lidstaten erop toe dat de 
activiteit van de distributienetbeheerder 
wordt gemonitord om erover te waken dat 
hij die verticale integratie niet benut om de 
mededinging te vervalsen. Met name 
vermijden verticaal geïntegreerde 
distributienetbeheerders om via 
communicatie en merknamen verwarring 
te scheppen wat de afzonderlijke identiteit 
betreft van de leveringstak van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf.

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel 
uitmaakt van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf zien de lidstaten erop toe dat de 
activiteit van de distributienetbeheerder 
wordt gemonitord om erover te waken dat 
hij die verticale integratie niet benut om de 
mededinging te vervalsen. Met name 
vermijden verticaal geïntegreerde 
distributienetbeheerders om via 
communicatie verwarring te scheppen wat 
de afzonderlijke identiteit betreft van de 
leveringstak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf.

Or. de
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Amendement 331
Catherine Stihler, David Martin

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel 
uitmaakt van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf zien de lidstaten erop toe dat de 
activiteit van de distributienetbeheerder 
wordt gemonitord om erover te waken dat 
hij die verticale integratie niet benut om de 
mededinging te vervalsen. Met name 
vermijden verticaal geïntegreerde 
distributienetbeheerders om via 
communicatie en merknamen verwarring 
te scheppen wat de afzonderlijke identiteit 
betreft van de leveringstak van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf.

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel 
uitmaakt van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf zien de lidstaten erop toe dat de 
activiteit van de distributienetbeheerder 
wordt gemonitord om erover te waken dat 
hij die verticale integratie niet benut om de 
mededinging te vervalsen.

Or. en

Motivering

Het is aan de lidstaten om maatregelen in te voeren ter waarborging van een doeltreffende 
scheiding van de distributie van andere activiteiten van verticaal geïntegreerde bedrijven.

Amendement 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 
naleving door de distributienetbeheerder 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen, 
meer bepaald op het gebied van volledige 

Schrappen
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onafhankelijkheid van de 
distributienetbeheerder, de afwezigheid 
van discriminerend gedrag en het 
voorkomen dat bij de leveringsactiviteit 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf op 
oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald 
uit die verticale integratie. 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

Volgens deze bepaling stelt de Commissie overeenkomstig de comitologieprocedure 
richtsnoeren vast om ervoor te zorgen dat i) de dsb's onafhankelijk zijn, ii) geen discriminatie 
plaatsvindt en iii) bij de leveringsactiviteit van het verticaal geïntegreerde bedrijf niet op 
oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald uit die verticale integratie. Evenwel dienen de Raad 
en het Europees Parlement bij de goedkeuring van dergelijke maatregelen te worden 
betrokken, aangezien een buitensporig gebruik van de comitologieprocedure tot een 
versterking van de onzekerheid op het vlak van de regelgeving zou kunnen leiden.

Amendement 333
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 
naleving door de distributienetbeheerder 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen, 
meer bepaald op het gebied van volledige 
onafhankelijkheid van de 
distributienetbeheerder, de afwezigheid 
van discriminerend gedrag en het 

Schrappen
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voorkomen dat bij de leveringsactiviteit 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf op 
oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald 
uit die verticale integratie. 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 resultaten van een comitologieprocedure kunnen verstrekkende gevolgen hebben. 
Dergelijke fundamentele regelingen zijn van invloed op essentiële elementen van de voor 
distributienetbeheerders geldende ontvlechtingsbepalingen. Door de regelgevingsprocedure 
met toetsing, die volgens het voorstel van de Commissie zou moeten worden toegepast om 
deze gebieden te reguleren, zou de inbreng van het Europees Parlement worden beperkt.

Daarmee zou de Commissie essentiële beslissingen uit de reguliere democratische 
besluitvorming overhevelen naar de comitologieprocedure. 

Amendement 334
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 
naleving door de distributienetbeheerder 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen, 
meer bepaald op het gebied van volledige 
onafhankelijkheid van de 
distributienetbeheerder, de afwezigheid 
van discriminerend gedrag en het 
voorkomen dat bij de leveringsactiviteit 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf op 
oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald 

Schrappen
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uit die verticale integratie. 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 resultaten van een comitologieprocedure kunnen verstrekkende gevolgen hebben. 
Dergelijke fundamentele regelingen zijn van invloed op essentiële elementen van de voor 
distributienetbeheerders geldende ontvlechtingsbepalingen. Door de regelgevingsprocedure 
met toetsing, die volgens het voorstel van de Commissie zou moeten worden toegepast om 
deze gebieden te reguleren, zou de inbreng van het Europees Parlement worden beperkt.

Daarmee zou de Commissie essentiële beslissingen uit de reguliere democratische 
besluitvorming overhevelen naar de comitologieprocedure.

Amendement 335
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 
naleving door de distributienetbeheerder 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen, 
meer bepaald op het gebied van volledige 
onafhankelijkheid van de 
distributienetbeheerder, de afwezigheid 
van discriminerend gedrag en het 
voorkomen dat bij de leveringsactiviteit 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf op 
oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald 
uit die verticale integratie. Deze 
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 

Schrappen
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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 ontvlechtingsbepalingen vormen een centraal onderdeel van de liberalisering van de 
elektriciteitsmarkt en kunnen derhalve in geen geval als "niet-essentieel" worden beschouwd. 
Bovendien zijn aan die bepalingen wijzigingen van het vennootschapsrecht verbonden die met 
het oog op het belang van het vennootschapsrecht voor de economie zeker niet als "niet-
essentieel" kunnen worden gekenmerkt.

Amendement 336
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 
naleving door de distributienetbeheerder 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen, 
meer bepaald op het gebied van volledige 
onafhankelijkheid van de 
distributienetbeheerder, de afwezigheid 
van discriminerend gedrag en het 
voorkomen dat bij de leveringsactiviteit 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf op 
oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald 
uit die verticale integratie. 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.

Schrappen
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Or. de

Motivering

Dergelijke ruime bevoegdheden voor de Commissie om richtsnoeren inzake 
distributienetbeheerders vast te stellen volgens de regelgevingsprocedure met toetsing, zijn 
ondemocratisch en moeten derhalve worden verworpen.

Amendement 337
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4 bis. De lidstaten kunnen besluiten de 
leden 1 t/m 4 niet toe te passen op 
geïntegreerde elektriciteitsbedrijven die 
minder dan 100 000 aangesloten 
afnemers bedienen, of die kleine 
geïsoleerde systemen bedienen."

Or. de

Amendement 338
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4 bis. Het staat de lidstaten vrij te 
besluiten om de leden 1 t/m 4 niet toe te 
passen op geïntegreerde 
elektriciteitsbedrijven die minder dan 
100 000 aangesloten afnemers bedienen, 
of die kleine geïsoleerde systemen 
bedienen."
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Or. de

Amendement 339
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 - letter c
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4 bis. De lidstaten kunnen besluiten de 
leden 1 t/m 4 niet toe te passen op 
geïntegreerde elektriciteitsbedrijven die 
minder dan 100 000 aangesloten 
afnemers bedienen, of die kleine 
geïsoleerde systemen bedienen."

Or. de

Amendement 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Artikel 19, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. Om discriminatie, kruissubsidiëring 
en concurrentievervalsing te voorkomen 
voeren elektriciteitsbedrijven intern een 
afzonderlijke boekhouding voor al hun 
transport- en distributieactiviteiten, 
zoals zij zouden moeten doen indien die 
activiteiten door verschillende 
ondernemingen werden uitgevoerd. Zij 
stellen ook al dan niet geconsolideerde 
jaarrekeningen op voor elke andere 
activiteit op het gebied van elektriciteit, 
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die geen verband houden met transport 
en distributie. Wat de 
leveringsactiviteiten betreft, worden 
voor in aanmerking komende en niet in 
aanmerking komende afnemers, tot 1 
juli 2007 afzonderlijke boekhoudingen 
gevoerd. Inkomsten die voortvloeien uit 
de eigendom van het 
transport/distributienet worden in de 
boekhouding gespecificeerd. In 
voorkomend geval voeren zij een 
boekhouding op geconsolideerde basis 
voor hun andere, niet op 
elektriciteitsgebied liggende activiteiten. 
Deze interne boekhoudingen bevatten 
per activiteit een balans en een winst- en 
verliesrekening."

Or. en

(Wijziging in artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Vanwege de groei van multinationale energiebedrijven in Europa is het noodzakelijk om te 
specificeren dat elk nationaal energiebedrijf individuele jaarrekeningen moet opstellen die 
niet dienen te worden opgenomen in de jaarrekeningen van de moedermaatschappij. 

Amendement 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Aan artikel 19 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"4 bis. De lidstaten voeren een gescheiden 
boekhouding voor de financiering van 
toekomstige ontmantelings- of 
afvalbeheersactiviteiten. De bedragen die 
voor deze toekomstige activiteiten worden 
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bestemd, moeten gecontroleerd of beheerd 
worden door een onafhankelijke 
nationale instantie of een afzonderlijke 
beheersmaatschappij, en niet door het 
nutsbedrijf of de eigenaar van de 
installatie."

Or. en

(Toevoeging van een lid aan artikel 19 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De lidstaten hebben verschillende methoden ingevoerd voor het financieel beheer van de 
bedragen die bestemd zijn voor de ontmanteling in alle energiesectoren. Voor bepaalde 
vormen van elektriciteitsopwekking en de daarvoor nodige winning van energiebronnen zijn 
na de sluiting van de installatie in kwestie herstelwerkzaamheden nodig. Ten behoeve van het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, moet de exploitant aantonen dat de voor deze activiteiten 
verbonden nodige middelen tijdens de levensduur van de installatie worden vergaard.

Amendement 342
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) Artikel 20, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. De beheerder van een transport- of 
distributienet kan de toegang weigeren 
wanneer hij niet over de nodige fysiek 
beschikbare capaciteit beschikt. De 
weigering moet naar behoren met 
redenen worden omkleed, op basis van 
objectieve, technisch en economisch 
onderbouwde criteria. De nationale 
regelgevende instantie zorgt ervoor dat 
deze criteria op coherente wijze worden 
toegepast en dat de netwerkgebruiker aan 
wie toegang is geweigerd, recht heeft op 
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beroep. Wanneer de toegang wordt 
geweigerd, zorgt de nationale 
regelgevende instantie er zo nodig voor 
dat de transport- of 
distributienetbeheerder relevante 
informatie verstrekt over de voor de 
versterking van het net vereiste 
maatregelen. Aan degene die om 
dergelijke informatie verzoekt kan een 
redelijke vergoeding in rekening worden 
gebracht voor de aan de verstrekking 
van die informatie verbonden kosten."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 20, lid 2, van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Toegangsweigering door de netbeheerder moet naar behoren met redenen worden omkleed 
op basis van objectieve, technisch en economisch onderbouwde criteria. Toegangsweigering 
is alleen mogelijk indien er niet voldoende fysieke capaciteit beschikbaar is. De regelgevende 
instantie dient ervoor te zorgen dat de criteria voor toegangsweigering op coherente wijze 
worden toegepast, en dient, ter verbetering van de dienstverlening, aanbevelingen te doen 
voor investeringen op het gebied van capaciteit en de ontwikkeling van het netwerk, waar 
deze economisch gerechtvaardigd zijn.

Amendement 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quinquies) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:

"Artikel 20 bis

Bundeling van eindafnemers

1. Leveranciers kunnen de vraag van 
eindafnemers bundelen teneinde namens 
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eindgebruikers rechtstreeks op 
georganiseerde markten, met inbegrip van 
balanceringsmarkten, vraagrespons te 
kunnen inbieden.

2. De lidstaten kunnen 
eindafnemersgroepen die niet door de 
leverancier zijn gebundeld, toestaan om 
namens eindgebruikers rechtstreeks op 
georganiseerde markten, met inbegrip van 
balanceringsmarkten, vraagrespons in te 
bieden.
3. De lidstaten of de nationale 
regelgevende instanties kunnen de 
vraagrespons die door, al dan niet door de
leverancier gebundelde,
eindafnemersgroepen op de 
balanceringsmarkten wordt aangeboden,
beperken tot het volume van de
contractueel gedekte vraagrespons."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw artikel 20 bis Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De participatie van de vraagzijde in de elektriciteitsmarkten, met inbegrip van de 
groothandels- en balanceringsmarkten, is een essentiële stap in de richting van een grotere 
energie-efficiëntie en een vermindering van de marktmacht van de gevestigde producenten. 
Evenwel hebben kleine afnemers niet de mogelijkheid om individueel in deze markten te 
participeren. Daarom is het noodzakelijk om groepen gebundelde eindafnemers toe te staan 
namens de eindgebruikers rechtstreeks vraagrespons in te bieden op georganiseerde markten.

Amendement 344
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 sexies) Aan artikel 21 wordt het 
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volgende lid toegevoegd:
"2 bis. In aanmerking komende afnemers 
hebben het recht om met meerdere 
leveranciers gelijktijdig contracten af te 
sluiten."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 2 bis aan artikel 21 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Consumenten moeten het recht hebben om met meerdere leveranciers gelijktijdig contracten 
af te sluiten.

Amendement 345
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 sexies) Aan artikel 21 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 bis. In het geval van tekortkomingen 
van de markt kunnen de lidstaten 
noodzakelijke en evenredige 
overgangsmaatregelen invoeren voor 
energie-intensieve bedrijven als bedoeld 
in artikel 17, lid 1, onder a), van Richtlijn
2003/96/EG, teneinde dergelijke bedrijven 
te helpen bij de aanpassing aan een 
toekomstige, volledig concurrentiële 
markt."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 2 bis aan artikel 21 van Richtlijn 2003/54/EG)
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Motivering

Voor bedrijven die in de EU energie-intensieve goederen produceren, vormt de prijs van 
elektriciteit een concurrentienadeel. Dergelijke bedrijven zijn gedwongen hun 
energiebehoefte op de geliberaliseerde energiemarkten te dekken tegen prijzen die nog geen 
afspiegeling vormen van volledige en eerlijke mededinging. Door middel van 
overgangsmaatregelen kan de energie-intensieve bedrijven toegang worden gegeven tot
energie tegen concurrerende prijzen, totdat de ontvlechtingsmaatregelen zijn ingevoerd, de 
onafhankelijke nationale regelgevers met hun werkzaamheden zijn begonnen en de EU-markt 
volledig concurrentieel is. 

Amendement 346
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 sexies) Aan artikel 21 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 bis. Het Agentschap voert een real
time-monitoring uit van alle 
georganiseerde groothandelsmarkten voor 
elektriciteit in de Unie, de EER en de 
buurlanden, teneinde misbruik van 
marktmacht of tekortkomingen in de 
marktstructuur op te sporen en een 
grotere efficiëntie van de interne markt te 
bevorderen."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 2 bis aan artikel 21 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Monitoring van de markt is een krachtig instrument om misbruik van marktmacht op te 
sporen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de controle op de nationale markten door 
de nationale regelgevende instanties wordt uitgevoerd aan de hand van geharmoniseerde 
criteria en methoden. Veelal beschikken de nationale regelgevende instanties niet over de 
nodige middelen voor de monitoring van de markten op real time-basis. Het Agentschap dient 
over alle nodige middelen te beschikken om deze cruciale taak te vervullen.
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Amendement 347
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 septies) Na artikel 22 wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 22 –bis

Verbruiksmeting
1. Uiterlijk zes jaar na de 
inwerkingtreding van Richtlijn .../.../EG 
tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor elektriciteit
wordt eindafnemers het recht verleend om 
hun elektriciteitsmeter van een 
leverancier of distributeur te kopen of te 
huren.
2. Binnen zes jaar na de inwerkingtreding 
van Richtlijn .../.../EG tot wijziging van 
Richtlijn 2003/54/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit wordt bij alle 
afnemers van elektriciteit een 
bidirectionele elektronische meter 
geïnstalleerd.
3. De lidstaten kunnen de noodleverancier 
ertoe verplichten bidirectionele 
elektronische meters te verstrekken aan 
hun klanten.
4. De lidstaten dragen zorg voor de 
ontwikkeling en bekendmaking 
technische voorschriften met de 
minimumeisen voor het technisch 
ontwerp en de werking van 
elektriciteitsmeters, in overeenstemming 
met Richtlijn 2004/22/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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31 maart 2004 betreffende 
meetinstrumenten1. Die eisen moeten de 
interoperabiliteit van de netwerken 
garanderen en objectief en niet-
discriminerend zijn. Zij worden aan de 
Commissie meegedeeld overeenkomstig
artikel 8 van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij2."
1   PB L 135 van 30.4.2004, blz. 1.
2   PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

Or. en

(Invoeging van een nieuw artikel 22 in Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Bidirectionele elektronische meters ("slimme meters") vormen de hoeksteen van een modern 
energienet. Zij zorgen voor een actieve interactie tussen afnemer en leverancier, waardoor de 
efficiency over het geheel gezien toeneemt. Zij voorzien de klanten, de leveranciers en de 
distributienetbeheerders van nauwkeurigere informatie, waardoor consumenten meer bewust
worden van hun energieverbruik, leveranciers in staat worden gesteld betere 
contractvoorwaarden aan te bieden en betere offertes te doen en waardevolle gegevens 
worden vergaard voor de planning en exploitatie van distributienetten.

Amendement 348
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere lidstaat wijst één enkele nationale 
regelgevende instantie aan.

1. Iedere lidstaat wijst één enkele nationale 
regelgevende instantie aan.

2. De lidstaten waarborgen de 
onafhankelijkheid van de regelgevende 
instantie en zorgen ervoor dat zij haar 

2. De lidstaten waarborgen de 
onafhankelijkheid van de regelgevende 
instantie en zorgen ervoor dat zij haar 
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bevoegdheid op onpartijdige en 
transparante wijze uitoefent. Te dien einde 
waken de lidstaten erover dat de 
regelgevende instantie, bij de uitvoering 
van de regelgevingstaken die haar bij deze 
richtsnoeren zijn opgelegd, juridisch 
gescheiden is en onafhankelijk functioneert 
van alle andere publieke of particuliere 
entiteiten en dat haar personeel en de 
personen die belast zijn met het beheer 
onafhankelijk zijn van marktbelangen en 
geen instructies verlangen of ontvangen 
van regeringen of andere openbare of 
particuliere entiteiten.

bevoegdheid op onpartijdige en 
transparante wijze uitoefent. Te dien einde 
waken de lidstaten erover dat de 
regelgevende instantie, bij de uitvoering 
van de regelgevingstaken die haar bij deze 
richtsnoeren en aanverwante wetgeving
zijn opgelegd:

a) juridisch gescheiden is en onafhankelijk 
functioneert van alle andere publieke of 
particuliere entiteiten, en
b) dat haar personeel en de personen die 
belast zijn met het beheer onafhankelijk 
zijn van marktbelangen en

c) dat haar personeel en de personen die 
belast zijn met het beheer, behoudens
nauwe samenwerking met andere 
relevante nationale instanties waar dit 
gepast is, bij de uitvoering van haar 
regelgevingstaken geen rechtstreekse
instructies verlangen of ontvangen van 
regeringen of andere openbare of 
particuliere entiteiten.

3. Om de onafhankelijkheid van de 
regelgevende instantie te beschermen, 
waken de lidstaten er met name over dat:

3. Om de onafhankelijkheid van de 
regelgevende instantie te beschermen, 
waken de lidstaten er met name over dat:

a) de regelgevende instantie over 
rechtspersoonlijkheid en budgettaire
autonomie beschikt en de adequate 
personele en financiële middelen heeft om 
haar taken uit te voeren;

a) de regelgevende instantie onafhankelijk 
van andere bestuurlijke organen 
zelfstandige besluiten kan nemen en over
autonomie beschikt bij de uitvoering van 
haar begroting en de adequate personele 
en financiële middelen heeft om haar taken 
uit te voeren;

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal 
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 

b) de directie van de regelgevende instantie 
is aangewezen voor minimaal vijf jaar, en 
in die termijn uitsluitend van zijn ambt 
mag worden ontheven als het niet langer 
voldoet aan de in dit artikel omschreven 
voorwaarden of volgens de nationale 
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omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

wetgeving schuldig is geweest aan ernstig 
wangedrag.

Or. en

Amendement 349
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere lidstaat wijst één enkele nationale 
regelgevende instantie aan.

1. Iedere lidstaat wijst voor 
vertegenwoordiging en contact op 
communautair niveau één enkele 
nationale regelgevende instantie aan.

2. De lidstaten waarborgen de 
onafhankelijkheid van de regelgevende 
instantie en zorgen ervoor dat zij haar 
bevoegdheid op onpartijdige en 
transparante wijze uitoefent. Te dien einde 
waken de lidstaten erover dat de 
regelgevende instantie, bij de uitvoering 
van de regelgevingstaken die haar bij deze 
richtsnoeren zijn opgelegd, juridisch 
gescheiden is en onafhankelijk functioneert 
van alle andere publieke of particuliere 
entiteiten en dat haar personeel en de 
personen die belast zijn met het beheer 
onafhankelijk zijn van marktbelangen en 
geen instructies verlangen of ontvangen 
van regeringen of andere openbare of 
particuliere entiteiten.

2. De lidstaten waarborgen de 
onafhankelijkheid van de regelgevende 
instantie en zorgen ervoor dat zij haar 
bevoegdheid op onpartijdige en 
transparante wijze uitoefent. Te dien einde 
waken de lidstaten erover dat de 
regelgevende instantie, bij de uitvoering 
van de regelgevingstaken die haar bij deze 
richtsnoeren en aanverwante wetgeving
zijn opgelegd:

a) juridisch gescheiden is en onafhankelijk 
functioneert van alle andere publieke of 
particuliere entiteiten, en

b) dat haar personeel en de personen die 
belast zijn met het beheer onafhankelijk 
zijn van marktbelangen en

c) dat haar personeel en de personen die 
belast zijn met het beheer, behoudens 
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nauwe samenwerking met andere 
relevante nationale instanties waar dit 
gepast is, bij de uitvoering van haar 
regelgevingstaken geen rechtstreekse
instructies verlangen of ontvangen van 
regeringen of andere openbare of 
particuliere entiteiten.

3. Om de onafhankelijkheid van de 
regelgevende instantie te beschermen, 
waken de lidstaten er met name over dat:

3. Om de onafhankelijkheid van de 
regelgevende instantie te beschermen, 
waken de lidstaten er met name over dat:

a) de regelgevende instantie over 
rechtspersoonlijkheid en budgettaire
autonomie beschikt en de adequate 
personele en financiële middelen heeft om 
haar taken uit te voeren;

a) de regelgevende instantie onafhankelijk 
van andere bestuurlijke organen 
zelfstandige besluiten kan nemen en over
autonomie beschikt bij de uitvoering van 
haar begroting en de adequate personele 
en financiële middelen heeft om haar taken 
uit te voeren;

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal 
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

b) de directie van de regelgevende instantie 
is aangewezen voor minimaal vijf jaar, en 
in die termijn uitsluitend van zijn ambt 
mag worden ontheven als het niet langer 
voldoet aan de in dit artikel omschreven 
voorwaarden of volgens de nationale 
wetgeving schuldig is geweest aan ernstig 
wangedrag.

Or. en

Motivering

In een overweging zou erop worden gewezen dat de verplichting om één enkele regelgevende 
instantie aan te wijzen niet onverenigbaar is met het bestaan, op federaal/regionaal niveau, 
van meerdere regelgevers in sommige staten. Er moet verder worden nagedacht en 
gediscussieerd om met name overeenstemming met artikel 22 quater te waarborgen; er wordt 
verdere informatie van de lidstaten/Cion verwacht met betrekking tot de kwestie van meerdere 
regelgevers. 

Goedkeuring van de begroting van de regelgevende instantie door de wetgever is niet te 
beschouwen als hinderpaal voor budgettaire autonomie.
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Amendement 350
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de regelgevende instantie over 
rechtspersoonlijkheid en budgettaire
autonomie beschikt en de adequate 
personele en financiële middelen heeft om 
haar taken uit te voeren;

a) de regelgevende instantie over 
rechtspersoonlijkheid en financiële
autonomie beschikt en de adequate 
personele en financiële middelen heeft om 
haar taken uit te voeren;

Or. en

Motivering

Voor het geval delen van de energieproductie in handen zijn van de staat geldt in nog grotere 
mate dat de nationale regelgevende instantie onafhankelijk dient te zijn van het bedrijfsleven 
en de overheid. Bovendien kan het zijn dat de functionele autonomie van de nationale 
regelgevende instantie door een koppeling aan de overheidsbegroting wordt beperkt. De 
nationale regelgevende instantie dient daarom over middelen te beschikken die onafhankelijk 
zijn van de overheidsbegroting. Derhalve moet de formulering "budgettaire autonomie" (die 
in het midden laat of er sprake is van afhankelijkheid van de overheidsbegroting) worden 
vervangen door "financiële autonomie".

Amendement 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een slechts 
éénmaal hernieuwbare termijn van vijf 
jaar of een langere, niet-hernieuwbare 
termijn van maximaal tien jaar, en in die 
termijn uitsluitend van zijn ambt mag 
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omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

worden ontheven als het niet langer 
voldoet aan de in dit artikel omschreven 
voorwaarden of schuldig is geweest aan 
ernstig wangedrag.

Or. en

Motivering

Een ambtstermijn van vijf jaar voor het management van de nationale regelgevende instantie 
dient met het oog op het langetermijnkarakter en de stabiliteit van de energiemarkt éénmaal 
hernieuwbaar te zijn. Een langere ambtstermijn dient niet-hernieuwbaar te zijn.

Amendement 352
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een éénmaal 
hernieuwbare vaste termijn van vijf jaar of 
voor een niet-hernieuwbare vaste termijn 
van maximaal 10 jaar, en in die termijn 
uitsluitend van zijn ambt mag worden 
ontheven als het niet langer voldoet aan de 
in dit artikel omschreven voorwaarden of 
schuldig is geweest aan ernstig wangedrag.

Or. de

Motivering

Een ambtstermijn van vijf jaar voor het management van de nationale regelgevende instantie 
dient éénmaal hernieuwbaar te zijn, aangezien de energiemarkt over het algemeen 
langetermijnbeslissingen en een zekere stabiliteit vereist. Een langere ambtstermijn dient niet-
hernieuwbaar te zijn.



AM\714880NL.doc 37/108 PE404.525v01-00

NL

Amendement 353
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal 
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een slechts 
éénmaal hernieuwbare termijn van 
minimaal vijf jaar, en in die termijn 
uitsluitend van zijn ambt mag worden 
ontheven als het niet langer voldoet aan de 
in dit artikel omschreven voorwaarden of 
schuldig is geweest aan ernstig wangedrag.

Or. en

Amendement 354
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een slechts 
éénmaal hernieuwbare termijn van vijf 
jaar of een langere, niet-hernieuwbare 
termijn van maximaal tien jaar, en in die 
termijn uitsluitend van zijn ambt mag 
worden ontheven als het niet langer 
voldoet aan de in dit artikel omschreven 
voorwaarden of schuldig is geweest aan 
ernstig wangedrag.

Or. en
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Motivering

Een ambtstermijn van vijf jaar voor het management van de nationale regelgevende instantie 
dient met het oog op het langetermijnkarakter en de stabiliteit van de energiemarkt éénmaal 
hernieuwbaar te zijn. Een langere ambtstermijn dient niet-hernieuwbaar te zijn.

Amendement 355
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal 
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een slechts 
éénmaal hernieuwbare vaste termijn van 
minimaal vijf jaar, waarbij leden van het 
management, indien gepast, op 
verschillende tijdstippen kunnen worden 
benoemd indien het management uit 
meerdere personen bestaat; en dat het 
management in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

Or. en

Motivering

In de werkzaamheden van de regelgevende instantie moet voor continuïteit worden gezorgd. 
Indien er sprake is van een bestuursraad (bestuurscomité) van meerdere personen, dienen 
deze op verschillende tijdstippen te worden benoemd, om de continuïteit van de 
werkzaamheden te waarborgen. Door in de mogelijkheid van herbenoeming te voorzien 
kunnen de beste topmensen voor een langere periode aanblijven (wat vooral in kleine landen 
van belang is).
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Amendement 356
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een vaste 
termijn van minimaal vijf jaar, die in elk 
geval langer is dan de ambtsperiode van 
het desbetreffende nationale parlement 
van de desbetreffende lidstaat, en dat het 
management in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

Or. en

Motivering

De invloed van de politiek op de werkzaamheden van de regelgevende instantie moet worden 
beperkt. Het tijdstip van de benoeming van de bestuursraad (het management van de 
instantie) mag niet samenvallen met het tijdstip van de nationale verkiezingen.

Amendement 357
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"b bis) de begroting van de regelgevende 
instantie wordt gedekt door directe 
bijdragen van de exploitanten die onder 
de bevoegdheid van deze instantie vallen."
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Or. en

Motivering

De onafhankelijkheid van de regelgevende instantie kan worden gewaarborgd door de 
begroting uit een onafhankelijke inkomstenbron te financieren in plaats van middelen uit de 
overheidsbegroting toe te wijzen. Dit wordt bevestigd door goede praktijken in verschillende 
landen.

Amendement 358
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beleidsdoelstellingen van de regelgevende 
instantie

Algemene doelstellingen van de 
regelgevende instantie

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de 
regelgevende instantie alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
te verwezenlijken: 

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de
regelgevende instantie, in het kader van 
haar bevoegdheden en taken zoals deze 
zijn neergelegd in artikel 22 quater, en, 
indien nodig, in nauw overleg met andere 
relevante nationale instanties en onverlet
hun bevoegdheden, alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
na te streven:

a) de bevordering, in nauwe samenwerking 
met het Agentschap, de regelgevende 
instanties van andere lidstaten en de 
Commissie, van een concurrerende, 
veiliggestelde en milieuvriendelijke interne 
elektriciteitsmarkt binnen de Gemeenschap 
en van een daadwerkelijke openstelling van 
de markt voor alle consumenten en 
leveranciers in de Gemeenschap; 

a) de bevordering, in nauwe samenwerking 
met het Agentschap, de regelgevende 
instanties van andere lidstaten en de 
Commissie, van een concurrerende, 
veiliggestelde en milieuvriendelijke interne 
elektriciteitsmarkt binnen de Gemeenschap 
en van een daadwerkelijke openstelling van 
de markt voor alle consumenten en 
leveranciers in de Gemeenschap;

b) de ontwikkeling van concurrerende en 
goed functionerende regionale markten 
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van de onder a) genoemde 

b) de ontwikkeling van concurrerende en 
goed functionerende regionale markten
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van de onder a) genoemde 
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doelstelling; doelstelling;
c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in elektriciteit tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transportcapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken en een 
ongeremde stroom van elektriciteit in de 
Gemeenschap mogelijk te maken; 

c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in elektriciteit tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transportcapaciteit 
om aan de vraag te voldoen en de 
integratie van nationale markten te 
versterken om zo een stroom van 
elektriciteit in de Gemeenschap te 
vergemakkelijken;

d) het waarborgen van de ontwikkeling 
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud; 

d) het bevorderen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte niet-
discriminerende systemen en van de 
aangepastheid van het systeem;

d bis) het vergemakkelijken van de 
toegang van nieuwe 
opwekkingscapaciteiten tot het net en met 
name het wegnemen van belemmeringen 
voor de toegang van nieuwe 
marktdeelnemers;

e) het waarborgen dat de 
netwerkbeheerders adequate stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie van 
netwerkprestaties te verbeteren en de 
marktintegratie te versterken; 

e) het waarborgen dat de 
netwerkbeheerders passende stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie van 
netwerkprestaties te verbeteren en de 
marktintegratie te versterken;

f) het waarborgen van een efficiënte 
functionering van hun nationale markt en 
het bevorderen van daadwerkelijke 
mededinging in samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten. 

f) het waarborgen van een efficiënte 
functionering van hun nationale markt en 
het bevorderen van daadwerkelijke 
mededinging.

f bis) het bijdragen tot een hoog niveau 
van universele en openbare 
dienstverlening voor elektriciteit en tot de 
bescherming van kwetsbare klanten, en 
het helpen waarborgen van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument.

Or. en
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Motivering

Op vele van deze gebieden heeft de nationale regelgevende instantie geen of slechts beperkte 
bevoegdheden. Daarom moet duidelijk worden vermeld dat de nationale regelgever deze 
"algemene" doelstellingen "nastreeft", om te verduidelijken dat zij niet de voornaamste 
instantie is die de verantwoordelijkheid draagt voor de verwezenlijking van deze 
doelstellingen.

Dienovereenkomstig wordt voor sommige activiteiten de formulering "waarborgen" gewijzigd 
in "bijdragen tot". 

Amendement 359
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van haar in deze 
richtlijn omschreven regelgevingstaken
neemt de regelgevende instantie alle 
redelijke maatregelen om de volgende 
doelstellingen te verwezenlijken:

De elektriciteitsnetten worden gereguleerd 
met het doel om een doeltreffende en 
onverstoorde mededinging op het gebied 
van de elektriciteitslevering te waarborgen 
en om duurzame, doeltreffende en 
betrouwbare energievoorzieningsnetten te 
garanderen. Voor zover niet andere 
nationale autoriteiten, met name 
mededingingsinstanties, bevoegd zijn de 
in deze richtlijn genoemde taken uit te 
voeren, neemt de regelgevende instantie 
alle redelijke maatregelen om de volgende 
doelstellingen te verwezenlijken:

a) de bevordering, in nauwe 
samenwerking met het Agentschap, de 
regelgevende instanties van andere 
lidstaten en de Commissie, van een 
concurrerende, veiliggestelde en 
milieuvriendelijke interne 
elektriciteitsmarkt binnen de 
Gemeenschap en van een daadwerkelijke 
openstelling van de markt voor alle 
consumenten en leveranciers in de 
Gemeenschap;
b) de ontwikkeling van concurrerende en a) de ontwikkeling van concurrerende en 
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goed functionerende regionale markten
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van de onder a) genoemde 
doelstelling;

goed functionerende regionale markten
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van een doeltreffende 
openstelling van de markt voor alle 
consumenten en leveranciers door middel 
van daartoe geëigende 
grensoverschrijdende structuren voor de 
toegang tot en het gebruik van de 
elektriciteitsnetten;

c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in elektriciteit tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transportcapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken en een 
ongeremde stroom van elektriciteit in de 
Gemeenschap mogelijk te maken;

b) de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transportcapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken
teneinde alle beperkingen voor handel in 
elektriciteit tussen de lidstaten op te 
heffen, en te zorgen voor voldoende 
interconnectiecapaciteiten in de regio en, 
indien nodig, ook in de naburige regio's, 
om een daadwerkelijke mededinging te 
ontwikkelen;

d) het waarborgen van de ontwikkeling 
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;
e) het waarborgen dat de 
netwerkbeheerders adequate stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie van 
netwerkprestaties te verbeteren en de 
marktintegratie te versterken;

c) het waarborgen dat de 
netwerkbeheerders adequate stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie van 
netwerkprestaties te verbeteren en de 
marktintegratie te versterken;

f) het waarborgen van een efficiënte 
functionering van hun nationale markt en 
het bevorderen van daadwerkelijke 
mededinging in samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten.

d) het waarborgen van een vroegtijdige 
participatie van de netgebruikers.

Or. de

Motivering

In vele lidstaten vallen interventies op het vlak van de mededinging binnen de bevoegdheid 
van de mededingingsinstanties. Andere lidstaten hebben deze bevoegdheden echter eveneens 
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toegewezen aan de regelgevende instanties. De formulering van het takenpakket moet 
geschikt zijn voor beide organisatievormen, om zowel positieve als negatieve nationale 
bevoegdheidsconflicten te voorkomen. De waarborging van een efficiënte werking van de 
markt en een daadwerkelijke mededinging dient boven aan de lijst van taken te komen staan.

Amendement 360
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van haar in deze 
richtlijn omschreven regelgevingstaken
neemt de regelgevende instantie alle 
redelijke maatregelen om de volgende 
doelstellingen te verwezenlijken:

De elektriciteitsnetten worden gereguleerd 
met het doel om een doeltreffende en 
onverstoorde mededinging op het gebied 
van de elektriciteitslevering te waarborgen 
en om duurzame, doeltreffende en 
betrouwbare energievoorzieningsnetten te 
garanderen. Voor zover niet andere 
nationale autoriteiten, met name 
mededingingsinstanties, bevoegd zijn de 
in deze richtlijn genoemde taken uit te 
voeren, neemt de regelgevende instantie 
alle redelijke maatregelen om de volgende 
doelstellingen te verwezenlijken:

a) de bevordering, in nauwe 
samenwerking met het Agentschap, de 
regelgevende instanties van andere 
lidstaten en de Commissie, van een 
concurrerende, veiliggestelde en 
milieuvriendelijke interne 
elektriciteitsmarkt binnen de 
Gemeenschap en van een daadwerkelijke 
openstelling van de markt voor alle 
consumenten en leveranciers in de 
Gemeenschap;
b) de ontwikkeling van concurrerende en 
goed functionerende regionale markten
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van de onder a) genoemde 
doelstelling;

a) de ontwikkeling van concurrerende en 
goed functionerende regionale markten
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van een doeltreffende 
openstelling van de markt voor alle 
consumenten en leveranciers door middel 
van daartoe geëigende 
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grensoverschrijdende structuren voor de 
toegang tot en het gebruik van de 
elektriciteitsnetten;

c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in elektriciteit tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transportcapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken en een 
ongeremde stroom van elektriciteit in de 
Gemeenschap mogelijk te maken;

b) de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transportcapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken
teneinde alle beperkingen voor handel in 
elektriciteit tussen de lidstaten op te 
heffen, en te zorgen voor voldoende 
interconnectiecapaciteiten in de regio en, 
indien nodig, ook in de naburige regio's, 
om een daadwerkelijke mededinging te 
ontwikkelen;

d) het waarborgen van de ontwikkeling 
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;
e) het waarborgen dat de 
netwerkbeheerders adequate stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie van 
netwerkprestaties te verbeteren en de 
marktintegratie te versterken;

c) het waarborgen dat de 
netwerkbeheerders adequate stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie van 
netwerkprestaties te verbeteren en de 
marktintegratie te versterken;

f) het waarborgen van een efficiënte 
functionering van hun nationale markt en 
het bevorderen van daadwerkelijke 
mededinging in samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten.

d) het waarborgen van een vroegtijdige 
participatie van de netgebruikers.

Or. de

Motivering

In vele lidstaten vallen interventies op het vlak van de mededinging binnen de bevoegdheid 
van de mededingingsinstanties. Andere lidstaten hebben deze bevoegdheden echter eveneens 
toegewezen aan de regelgevende instanties. De formulering van het takenpakket moet 
geschikt zijn voor beide organisatievormen, om zowel positieve als negatieve nationale 
bevoegdheidsconflicten te voorkomen. De waarborging van een efficiënte werking van de 
markt en een daadwerkelijke mededinging dient boven aan de lijst van taken te komen staan.
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Amendement 361
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de 
regelgevende instantie alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
te verwezenlijken: 

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de
regelgevende instantie, in het kader van 
haar bevoegdheden en taken zoals deze 
zijn neergelegd in artikel 22 quater, en, 
indien nodig, in nauw overleg met andere 
relevante nationale instanties en onverlet 
hun bevoegdheden, alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
na te streven:

a) de bevordering, in nauwe samenwerking 
met het Agentschap, de regelgevende 
instanties van andere lidstaten en de 
Commissie, van een concurrerende, 
veiliggestelde en milieuvriendelijke interne 
elektriciteitsmarkt binnen de Gemeenschap 
en van een daadwerkelijke openstelling van 
de markt voor alle consumenten en 
leveranciers in de Gemeenschap; 

a) de bevordering, in nauwe samenwerking 
met het Agentschap, de regelgevende 
instanties van andere lidstaten en de 
Commissie, van een concurrerende, 
veiliggestelde en milieuvriendelijke interne 
elektriciteitsmarkt binnen de Gemeenschap 
en van een daadwerkelijke openstelling van 
de markt voor alle consumenten en 
leveranciers in de Gemeenschap;

b) de ontwikkeling van concurrerende en 
goed functionerende regionale markten 
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van de onder a) genoemde 
doelstelling; 

b) de ontwikkeling van concurrerende en 
goed functionerende regionale markten
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van de onder a) genoemde 
doelstelling;

c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in elektriciteit tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transportcapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken en een 
ongeremde stroom van elektriciteit in de 
Gemeenschap mogelijk te maken; 

c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in elektriciteit tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transportcapaciteit 
om aan de vraag te voldoen en de 
integratie van nationale markten te 
versterken om zo een stroom van 
elektriciteit in de Gemeenschap te 
vergemakkelijken;

d) het waarborgen van de ontwikkeling 
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-

d) het bevorderen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte niet-
discriminerende systemen en van de 
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efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud; 

aangepastheid van het systeem;

d bis) het vergemakkelijken van de 
toegang van nieuwe 
opwekkingscapaciteiten tot het net en met 
name het wegnemen van belemmeringen 
voor de toegang van nieuwe 
marktdeelnemers;

e) het waarborgen dat de 
netwerkbeheerders adequate stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie van 
netwerkprestaties te verbeteren en de 
marktintegratie te versterken; 

e) het waarborgen dat de 
netwerkbeheerders en -gebruikers
passende stimulansen krijgen, zowel op 
korte als op lange termijn, om de 
efficiëntie van netwerkprestaties te 
verbeteren en de marktintegratie te 
versterken;

f) het waarborgen van een efficiënte 
functionering van hun nationale markt en 
het bevorderen van daadwerkelijke 
mededinging in samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten. 

Or. en

Motivering

De volgende tekst zou kunnen worden opgenomen in een overweging (de formulering is 
ontleend aan de conclusies van de Europese Raad: "De mededinging en de 
voorzieningszekerheid dienen te worden verbeterd door een vergemakkelijking in alle 
lidstaten van de integratie van nieuwe energiecentrales in het elektriciteitsnet, waarbij vooral 
nieuwe marktdeelnemers moeten worden aangemoedigd." 

Amendement 362
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – titel en inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beleidsdoelstellingen van de regelgevende Algemene doelstellingen van de 
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instantie regelgevende instantie
Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de 
regelgevende instantie alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
te verwezenlijken: 

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de
regelgevende instantie alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
te verwezenlijken, in het kader van haar 
bevoegdheden en taken zoals deze zijn 
neergelegd in artikel 22 quater, 
behoudens raadpleging van andere 
relevante nationale instanties waar nodig,
en onverlet hun bevoegdheden:

Or. es

Motivering

Sommige van de voorgestelde verantwoordelijkheden vallen niet onder de bevoegdheden van 
nationale regelgevende instanties. Het energiebeleid wordt door de nationale regeringen 
bepaald.

Amendement 363
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de 
regelgevende instantie alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
te verwezenlijken:

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de 
regelgevende instantie, voor zover niet 
andere nationale autoriteiten, met name 
mededingingsinstanties, bevoegd zijn de 
in deze richtlijn genoemde taken uit te 
voeren, alle redelijke maatregelen om de 
volgende doelstellingen te verwezenlijken:

Or. de
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Amendement 364
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevordering, in nauwe samenwerking 
met het Agentschap, de regelgevende 
instanties van andere lidstaten en de 
Commissie, van een concurrerende, 
veiliggestelde en milieuvriendelijke interne 
elektriciteitsmarkt binnen de Gemeenschap 
en van een daadwerkelijke openstelling van 
de markt voor alle consumenten en 
leveranciers in de Gemeenschap; 

a) de bevordering, in nauwe samenwerking 
met het Agentschap, de regelgevende 
instanties van andere lidstaten en de 
Commissie, van een concurrerende, 
veiliggestelde en milieuvriendelijke interne 
elektriciteitsmarkt binnen de Gemeenschap 
en van een daadwerkelijke openstelling van 
de markt voor alle consumenten en 
leveranciers in de Gemeenschap, alsmede 
de waarborging van duurzame, 
doeltreffende en betrouwbare 
energievoorzieningsnetten;

Or. de

Motivering

De waarborging van duurzame, doeltreffende en betrouwbare energievoorzieningsnetten 
dient eveneens centraal te staan in het takenpakket van de regelgevende instanties. Voorts is 
een afbakening ten opzichte van de verantwoordelijkheden van de mededingingsinstanties 
nodig.

Amendement 365
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in elektriciteit tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transportcapaciteit 

c) het opheffen van eventuele beperkingen 
voor handel in elektriciteit tussen de 
lidstaten, inclusief de ontwikkeling van 
afdoende grensoverschrijdende 
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om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken en een 
ongeremde stroom van elektriciteit in de 
Gemeenschap mogelijk te maken; 

transportcapaciteit om aan de vraag te 
voldoen, de integratie van nationale 
markten te versterken en een ongeremde 
stroom van elektriciteit in de Gemeenschap 
mogelijk te maken;

Or. de

Motivering

De waarborging van duurzame, doeltreffende en betrouwbare energievoorzieningsnetten 
dient eveneens centraal te staan in het takenpakket van de regelgevende instanties. Voorts is 
een afbakening ten opzichte van de verantwoordelijkheden van de mededingingsinstanties 
nodig.

Amendement 366
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in elektriciteit tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transportcapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken en een 
ongeremde stroom van elektriciteit in de 
Gemeenschap mogelijk te maken;

c) het opheffen van alle door de 
regelgeving veroorzaakte beperkingen 
voor handel in elektriciteit tussen de 
lidstaten, inclusief de ontwikkeling van 
afdoende grensoverschrijdende 
transportcapaciteit om aan de vraag te 
voldoen, de integratie van nationale 
markten te versterken en een ongeremde 
stroom van elektriciteit in de Gemeenschap 
mogelijk te maken;

Or. en

Motivering

De nationale regelgevingsinstanties dienen te werken aan de opheffing van wettelijke 
beperkingen voor de handel in elektriciteit in de hele EU. Weliswaar hebben deze instanties 
een zekere invloed, maar zij zijn niet bevoegd om andere beperkingen, bv. wettelijke of 
contractuele, weg te nemen.



AM\714880NL.doc 51/108 PE404.525v01-00

NL

Amendement 367
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het waarborgen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

d) het waarborgen, op de meest 
kosteneffectieve wijze, van de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
efficiënte systemen, de bevordering van de 
aangepastheid van het systeem en 
onderzoek en ontwikkeling zodat het beter 
voldoet aan de vraag en de ontwikkeling 
van innoverende duurzame technologieën 
met lage koolstofinhoud;

Or. en

Amendement 368
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het waarborgen van de ontwikkeling 
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

d) het bevorderen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie en de aangepastheid van het 
systeem;

Or. es
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Motivering

Sommige van de voorgestelde verantwoordelijkheden vallen niet onder de bevoegdheden van 
nationale regelgevende instanties. Het energiebeleid wordt door de nationale regeringen 
bepaald.

Amendement 369
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het waarborgen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

d) het waarborgen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, het besteden van aandacht aan 
energie-efficiëntie, de aangepastheid van 
het systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten rekening houden met energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energiebronnen en technologieën met lage koolstofinhoud, maar het is niet 
nodig om een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor de bevordering daarvan in het 
takenpakket op te nemen, aangezien dit in strijd zou zijn met de verantwoordelijkheid van 
deze instanties voor de economische regulering en de regulering van de mededinging in de 
sector.

Amendement 370
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het waarborgen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

d) het waarborgen van de ontwikkeling van 
consumentgerichte veilige, betrouwbare 
en efficiënte elektriciteitsnetten, de 
bevordering van de aangepastheid van het 
systeem onder waarborging van energie-
efficiëntie en van de integratie van groot-
en kleinschalige hernieuwbare 
energiebronnen en gedecentraliseerde 
productie in de transmissie- en de 
distributienetten;

Or. en

Motivering

Bij de opbouw van nieuwe netten moeten de belangen van de consumenten centraal staan.

Amendement 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het waarborgen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

d) het waarborgen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie en de proactieve integratie van 
zowel grootschalige hernieuwbare 
energiebronnen als gedecentraliseerde 
productie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
teneinde aan deze eisen te kunnen
voldoen;

Or. en
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Motivering

De taak van de regelgevende instantie is het toezicht op niet-discriminerende toegang tot het 
net, en niet de bevordering van specifieke leveringsopties om zo de energiemix in de lidstaten 
te beïnvloeden.

Amendement 372
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het waarborgen van de ontwikkeling
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

d) het waarborgen van gegarandeerde 
toegang van hernieuwbare energie tot het 
netwerk;

Or. nl

Motivering

In de praktijk blijkt dat producenten van duurzame energie soms zeer moeilijk toegang 
hebben tot de netwerken.

Amendement 373
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het waarborgen van een efficiënte 
functionering van hun nationale markt en 

f) het waarborgen van voordelen voor de 
consument via een efficiënte functionering 
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het bevorderen van daadwerkelijke 
mededinging in samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten. 

van hun nationale markt en het bevorderen 
van daadwerkelijke mededinging in 
samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten.

Or. en

Motivering

De bevordering van daadwerkelijke mededinging is geen doel op zichzelf, maar moet zijn 
gericht op de belangen van de consumenten: meer keuzemogelijkheden, lagere prijzen en 
betere dienstverlening.

Amendement 374
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"f bis) het harmoniseren van 
gegevensuitwisselingsprocessen voor de 
belangrijkste marktprocessen op 
regionaal niveau."

Or. de

Motivering

De EU streeft naar grensoverschrijdende regionale markten. Om dit te bereiken is de 
harmonisatie van alle gegevensuitwisselingsprocessen van essentieel belang. Op de 
geliberaliseerde markt zijn doeltreffende gegevensuitwisselingsprocessen een fundamentele 
voorwaarde voor distributieplanning, afwikkeling, afrekening, verandering van leverancier 
enz. Bij gebrek aan gecoördineerde gegevensuitwisselingsprocessen wordt de 
totstandbrenging van grensoverschrijdende regionale markten belemmerd.
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Amendement 375
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"f bis) het waarborgen van een efficiënte 
functionering van hun nationale markt en 
het bevorderen van daadwerkelijke 
mededinging en 
consumentenbescherming."

Or. en

Amendement 376
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"f ter) het bijdragen tot een hoog niveau 
van universele en openbare 
dienstverlening voor elektriciteit en tot de 
bescherming van kwetsbare klanten, en 
het helpen waarborgen van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument."

Or. en
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Amendement 377
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regelgevende instantie heeft de 
volgende taken:

1. De regelgevende instantie heeft de 
volgende taken, die zij, waar nodig, 
uitvoert in nauwe samenwerking met 
andere relevante nationale en Europese
autoriteiten, transmissienetbeheerders en 
andere marktdeelnemers, onverlet hun
specifieke bevoegdheden:

Or. en

Motivering

Waar nodig voeren de nationale regelgevende instanties overleg om te waarborgen dat zij 
hun taken optimaal uitvoeren (d.w.z. optreden dat niet in strijd is met dat van andere 
autoriteiten, technische en economische haalbaarheid van de vastgestelde maatregelen, enz.) 
en rekening houden met de Europese dimensie van de markt.

Amendement 378
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regelgevende instantie heeft de 
volgende taken:

1. Onverlet de bevoegdheden van andere 
nationale autoriteiten heeft de
regelgevende instantie de volgende taken:

Or. de
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Motivering

Verduidelijking van een ongelukkige formulering.

Amendement 379
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regelgevende instantie heeft de 
volgende taken:

1. Onverlet de bevoegdheden van andere 
nationale autoriteiten heeft de 
regelgevende instantie de volgende taken:

Or. de

Amendement 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter – a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–a) het op onpartijdige wijze en op basis 
van transparante criteria vaststellen of 
goedkeuren van gereguleerde 
netwerktarieven en 
netwerktariefcomponenten;

Or. en

Motivering

Het vaststellen van gereguleerde netwerktarieven, zonder beïnvloeding van buitenaf, is een 
taak die kenmerkend is voor een werkelijk onafhankelijke instantie. Dit beginsel dient in de 
richtlijn uitdrukkelijk te worden genoemd. als eerste stap in de richting van een 
daadwerkelijke harmonisatie van de nationale regelgevingskaders.
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Amendement 381
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) waarborgen van de naleving door de 
transport- en distributienetbeheerders en 
waar relevant de desbetreffende eigenaars, 
alsmede door alle 
elektriciteitsmaatschappijen, van hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn en de andere relevante 
communautaire wetgeving, inclusief bij 
grensoverschrijdende kwesties;

a) waarborgen van de naleving door de 
transport- en distributienetbeheerders en 
waar relevant de desbetreffende eigenaars, 
alsmede door alle 
elektriciteitsmaatschappijen, van hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn en de andere relevante 
communautaire wetgeving, inclusief bij 
grensoverschrijdende kwesties en 
ontvlechtingsmaatregelen;

Or. en

Motivering

De formulering moet worden versterkt om de taak van de regelgevende instanties met 
betrekking tot ontvlechting, een van de centrale elementen van het derde pakket, te 
benadrukken.

Amendement 382
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) waarborgen van de naleving door de 
transport- en distributienetbeheerders en 
waar relevant de desbetreffende eigenaars, 
alsmede door alle 
elektriciteitsmaatschappijen, van hun 

a) waarborgen van de naleving door de 
transport- en distributienetbeheerders en 
waar relevant de desbetreffende eigenaars, 
alsmede door alle 
elektriciteitsmaatschappijen, van hun 
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verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn en de andere relevante 
communautaire wetgeving, inclusief bij 
grensoverschrijdende kwesties;

verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn en de andere relevante 
communautaire wetgeving, inclusief bij 
grensoverschrijdende kwesties en 
ontvlechtingsmaatregelen;

Or. en

Motivering

De formulering moet worden versterkt om de taak van de regelgevende instanties met 
betrekking tot ontvlechting, een van de centrale elementen van het derde pakket, te 
benadrukken. De uitdrukkelijke vermelding van deze taak, naast de waarschijnlijkheid van 
een desbetreffende controle door het Agentschap en de mogelijkheid dat het Agentschap een 
formeel advies uitbrengt aan de Commissie of een individuele nationale regelgever, zal ertoe 
bijdragen de naleving van de verplichtingen te waarborgen.

Amendement 383
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten; 

b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten, evenals 
waarborgen dat voldoende capaciteit 
beschikbaar is voor de interconnectie van 
transmissie-infrastructuren om te kunnen 
voldoen aan de criteria met betrekking tot 
een over het geheel gezien doeltreffende 
markt en de zekerheid van de 
gasvoorziening, zonder daarbij te 
discrimineren tussen leveranciers uit 
verschillende lidstaten;

Or. en
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Motivering

De formulering dient te worden versterkt om een centrale doelstelling van een dergelijke 
samenwerking te onderstrepen, dat namelijk beslissingen over investeringen en gebruik van 
infrastructuur in gelijke mate rekening moeten houden met klanten binnen de nationale 
grenzen als met klanten die gebruik maken van koppelnetten.

Amendement 384
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) naleven van de besluiten van het 
Agentschap en de Commissie en toezien op
de uitvoering ervan;

c) naleven van alle toepasselijke wettelijk
bindende besluiten van het Agentschap en 
de Commissie en toezien op de uitvoering 
ervan;

Or. en

Amendement 385
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) naleven van de besluiten van het 
Agentschap en de Commissie en toezien op
de uitvoering ervan;

c) naleven van alle toepasselijke wettelijk 
bindende besluiten van het Agentschap en 
de Commissie en toezien op de uitvoering 
ervan;

Or. en
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Amendement 386
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) erover waken dat er geen kruissubsidies 
zijn tussen activiteiten met betrekking tot 
transport, distributie en levering;

e) controle op de naleving van de 
ontvlechtingsverplichtingen krachtens 
deze richtlijn en andere toepasselijke 
communautaire wetgeving en erover 
waken dat er geen kruissubsidies zijn 
tussen activiteiten met betrekking tot 
transport, distributie en levering;

Or. en

Motivering

De formulering moet worden versterkt om de taak van de regelgevende instanties met 
betrekking tot ontvlechting, een van de centrale elementen van het derde pakket, te 
benadrukken.

Amendement 387
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) erover waken dat er geen kruissubsidies 
zijn tussen activiteiten met betrekking tot 
transport, distributie en levering;

e) controle op de naleving van de 
ontvlechtingsverplichtingen krachtens 
deze richtlijn en andere toepasselijke 
communautaire wetgeving en erover 
waken dat er geen kruissubsidies zijn 
tussen activiteiten met betrekking tot 
transport, distributie en levering;

Or. en
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Motivering

De formulering moet worden versterkt om de taak van de regelgevende instanties met 
betrekking tot ontvlechting, een van de centrale elementen van het derde pakket, te 
benadrukken. De uitdrukkelijke vermelding van deze taak, naast de waarschijnlijkheid van 
een desbetreffende controle door het Agentschap en de mogelijkheid dat het Agentschap een 
formeel advies uitbrengt aan de Commissie of een individuele nationale regelgever, zal ertoe 
bijdragen de naleving van de verplichtingen te waarborgen.

Amendement 388
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) evalueren van de investeringsplannen 
van de transportnetbeheerders en in haar
jaarverslag een beoordeling geven van het 
investeringsplan van de
transportnetbeheerders wat de samenhang 
daarvan betreft met het over 10 jaar
lopende netwerkontwikkelingsplan op 
Europese schaal als bedoeld in artikel 2 
quater, punt 1, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003;

f) evalueren van de investeringsplannen 
van de transportnetbeheerders en in haar
jaarverslag een beoordeling geven van het 
investeringsplan van de
transportnetbeheerders wat de samenhang 
daarvan betreft met het over 10 jaar
lopende netwerkontwikkelingsplan op 
Europese schaal als bedoeld in artikel 2 
quater, punt 1, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003; het investeringsplan over 10 
jaar creëert prikkels voor de bevordering 
van investeringen, met name in kleine en 
niet-winstgevende energiemarkten, en 
waarborgt dat de personele middelen in 
kwalitatief en kwantitatief opzicht 
volstaan om de dienstverplichtingen na te 
komen; in geval van niet-naleving van het 
investeringsplan worden evenredige 
sancties opgelegd in overeenstemming 
met de door het Agentschap opgestelde 
richtsnoeren;

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel discriminatie van consumenten in afgelegen gebieden te 
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voorkomen.

Amendement 389
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) evalueren van de investeringsplannen 
van de transportnetbeheerders en in haar
jaarverslag een beoordeling geven van het 
investeringsplan van de 
transportnetbeheerders wat de samenhang 
daarvan betreft met het over 10 jaar
lopende netwerkontwikkelingsplan op 
Europese schaal als bedoeld in artikel 2 
quater, punt 1, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003;

f) monitoring van de investeringsplannen 
van de transportnetbeheerders en in haar
jaarverslag een beoordeling geven van het 
investeringsplan van de
transportnetbeheerders wat de samenhang 
daarvan betreft met het over 10 jaar
lopende netwerkontwikkelingsplan op 
Europese schaal als bedoeld in artikel 2 
quater, punt 1, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003; 

Or. en

Amendement 390
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) goedkeuring van de jaarlijkse 
investeringsplannen van de 
transmissienetbeheerders;

Or. fr

Motivering

Ongeacht de toegepaste methode om een efficiëntere ontvlechting van tsb's te waarborgen 
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zullen de aandeelhouders van tsb's zich altijd geconfronteerd zien met een belangenconflict 
tussen de omvang van het investeringsplan en het niveau van hun inkomsten.

De nationale regelgever dient de jaarlijkse investeringsplannen van de tsb's derhalve goed te 
keuren en te voorkomen dat dit belangenconflict door de aandeelhouders ten nadele van de 
netwerkveiligheid wordt beslecht.

Amendement 391
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) monitoring van de investeringen in 
slimme netwerktechnologieën in het kader 
van een duidelijk ontwikkelingsplan over 
10 jaar;

Or. en

Amendement 392
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) goedkeuring van de jaarlijkse 
investeringsplannen van de 
transmissienetbeheerders;

Or. fr

Motivering

Ongeacht de toegepaste methode om een efficiëntere ontvlechting van tsb's te waarborgen 
zullen de aandeelhouders van tsb's zich altijd geconfronteerd zien met een belangenconflict 
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tussen de omvang van het investeringsplan en het niveau van winsten en dividenden. De 
nationale regelgever dient de jaarlijkse investeringsplannen van de tsb's derhalve goed te 
keuren en te voorkomen dat dit belangenconflict door de aandeelhouders ten nadele van de 
netwerkveiligheid wordt beslecht.

Amendement 393
Nicole Fontaine

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) goedkeuring van de jaarlijkse 
investeringsplannen van de 
transmissienetbeheerders;

Or. fr

Motivering

Ongeacht de toegepaste methode om een efficiëntere ontvlechting van tsb's te waarborgen 
zullen de aandeelhouders van tsb's zich altijd geconfronteerd zien met een belangenconflict 
tussen de omvang van het investeringsplan en het niveau van winsten en dividenden. De 
nationale regelgever dient de jaarlijkse investeringsplannen van de tsb's derhalve goed te 
keuren en te voorkomen dat dit belangenconflict door de aandeelhouders ten nadele van de 
netwerkveiligheid wordt beslecht.

Amendement 394
Nicole Fontaine

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en 
-betrouwbaarheidsregels;

Schrappen
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Or. fr

Motivering

Het is niet gerechtvaardigd om nationale regelgevende instanties een systematische en 
dwingende verantwoordelijkheid te geven voor veiligheidskwesties. Deze bepaling dient 
derhalve in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel te worden geschrapt. De 
veiligheid van transmissienetwerken is van cruciaal belang voor het doeltreffende 
functioneren van het dagelijks leven in een land. In sommige lidstaten is deze 
verantwoordelijkheid een overheidsprerogatief, en valt zij dus niet onder de bevoegdheden 
van een onafhankelijke instantie.

Amendement 395
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

Schrappen

Or. fr

Motivering

De veiligheid van transmissienetwerken is van cruciaal belang voor het doeltreffende 
functioneren van het dagelijks leven in een land. In sommige lidstaten is deze 
verantwoordelijkheid daarom een overheidsprerogatief, en is zij dus een zaak van de politieke 
autoriteiten, en niet van een onafhankelijke instantie. De bovenstaande voorschriften hebben 
weinig te maken met de kwesties op het gebied van mededinging en netwerktoegang die tot de 
oprichting van nationale regelgevende instanties hebben geleid en die tot het eigenlijke 
expertisegebied van die organen behoren.
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Amendement 396
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de
netwerkveiligheids- en 
-betrouwbaarheidsregels;

g) monitoring van de naleving van de 
netwerkveiligheids- en –
betrouwbaarheidsregels en monitoring van 
de normen en verplichtingen inzake de 
kwaliteit van de netwerkdiensten;

Or. en

Amendement 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en 
-betrouwbaarheidsregels;

g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid, vaststelling of
goedkeuring van normen en vereisten 
voor de kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening en evaluatie van de 
geleverde kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening, alsmede de 
netwerkveiligheids- en 
-betrouwbaarheidsregels;

Or. en

Motivering

Sommige nationale regelgevers hebben reeds ten taak de werking van de elektriciteitsmarkt 
ook te controleren wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening en de levering aan de 
consumenten, die daardoor daadwerkelijk profiteren van een coherentere en transparantere 
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regelgeving.

Amendement 398
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en 
-betrouwbaarheidsregels;

g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid, vaststelling of
goedkeuring van normen en vereisten 
voor de kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening en evaluatie van de 
geleverde kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening, alsmede de 
netwerkveiligheids- en 
-betrouwbaarheidsregels;

Or. en

Motivering

Sommige nationale regelgevers hebben reeds ten taak de werking van de elektriciteitsmarkt 
ook te controleren wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening en de levering aan de 
consumenten, die daardoor daadwerkelijk profiteren van een coherentere en transparantere 
regelgeving.

Amendement 399
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en 

g) monitoring van de naleving van de 
netwerkveiligheids- en –
betrouwbaarheidsregels en monitoring van 
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-betrouwbaarheidsregels; de normen en verplichtingen inzake de 
kwaliteit van de netwerkdiensten;

Or. en

Amendement 400
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) monitoring van het niveau van 
transparantie, waken over de naleving van 
de transparantieverplichtingen van de 
elektriciteitsbedrijven;

h) monitoring van het niveau van 
transparantie, waken over de naleving door 
de netwerkbeheerders van de 
transparantieverplichtingen die van 
toepassing zijn op het netwerk;

Or. de

Motivering

Verduidelijking van een ongelukkige formulering.

Amendement 401
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) monitoring van het niveau van 
transparantie, waken over de naleving van 
de transparantieverplichtingen van de 
elektriciteitsbedrijven;.

h) monitoring van het niveau van 
transparantie, waken over de naleving door 
de netwerkbeheerders van de 
transparantieverplichtingen die van 
toepassing zijn op het netwerk;
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Or. de

Amendement 402
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) stimuleren van de ontwikkeling van 
Europese onderbreekbare 
leveringscontracten door een 
referentiewaarde vast te stellen voor 
financiële vergoeding voor ongebruikte 
energie, voor elke relevante 
consumentengroep, volgens een 
transparant indexeringssysteem dat wordt 
berekend op basis van de energieprijzen 
op de markt, de prijs van CO2, de 
besparingen op investeringen in 
capaciteiten voor de elektriciteitsproductie 
en de aanbevelingen van een groep 
deskundige adviseurs die wordt 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de elektriciteitsbedrijven en 
eindgebruikers;

Or. en

Motivering

Het in Richtlijn 2003/54/EG gespecificeerde Europese onderbreekbare leveringscontract 
geeft prioriteit aan de vermindering van het energieverbruik, in overeenstemming met de 
doelstellingen inzake de bevordering van energie-efficiëntie.

Het Europese onderbreekbare leveringscontract is een middel waarmee de afnemer zich er 
toe kan verplichten het elektriciteitsverbruik tijdelijk te onderbreken op verzoek van zijn 
balanceringsbeheerder en/of de regelgevende autoriteit. De consument onderbreekt dan zijn 
activiteiten totdat de vraag naar en het aanbod van energie weer in evenwicht zijn in de 
balanceringszone of in het netwerk.
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Amendement 403
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) monitoring van het niveau van 
marktopening en mededinging op groot-
en kleinhandelsniveau, inclusief op 
elektriciteitsbeurzen, tarieven voor 
huishoudens, overstappercentages, 
afsluitingspercentages en klachten van 
particulieren in een overeengekomen 
formaat, alsook toezicht op vervalsing of 
beperking van de mededinging in 
samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten, waarbij 
relevante gevallen worden voorgelegd aan 
de relevante mededingingsautoriteiten;

Schrappen

Or. de

Amendement 404
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) monitoring van het niveau van 
marktopening en mededinging op groot-
en kleinhandelsniveau, inclusief op 
elektriciteitsbeurzen, tarieven voor 
huishoudens, overstappercentages, 
afsluitingspercentages en klachten van 
particulieren in een overeengekomen 
formaat, alsook toezicht op vervalsing of 
beperking van de mededinging in 
samenwerking met de 

Schrappen
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mededingingsautoriteiten, waarbij 
relevante gevallen worden voorgelegd aan 
de relevante mededingingsautoriteiten;

Or. de

Motivering

Verduidelijking van een ongelukkige formulering.

Amendement 405
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) monitoring van het niveau van 
marktopening en mededinging op groot- en 
kleinhandelsniveau, inclusief op 
elektriciteitsbeurzen, tarieven voor 
huishoudens, overstappercentages, 
afsluitingspercentages en klachten van 
particulieren in een overeengekomen 
formaat, alsook toezicht op vervalsing of 
beperking van de mededinging in 
samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten, waarbij 
relevante gevallen worden voorgelegd aan 
de relevante mededingingsautoriteiten;

i) monitoring van het niveau van 
marktopening en mededinging op groot- en 
kleinhandelsniveau, inclusief op 
elektriciteitsbeurzen, tarieven voor 
huishoudens, overstapkosten, 
afsluitingskosten en klachten van 
particulieren, alsook toezicht op vervalsing 
of beperking van de mededinging, waarbij 
relevante gevallen worden voorgelegd aan 
de relevante mededingingsautoriteiten;

Or. en

Amendement 406
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter j
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) monitoring van de tijd die transport- en 
distributiebedrijven nodig hebben om
aansluitingen te maken en herstellingen uit 
te voeren;

j) monitoring van de tijd die transport- en 
distributiebedrijven nodig hebben om
aansluitingen te maken en herstellingen uit 
te voeren en de oplegging van sancties 
overeenkomstige de richtsnoeren van het 
Agentschap, wanneer deze 
werkzaamheden zonder aanwijsbare 
oorzaak vertraging oplopen;

Or. en

Motivering

Er moeten doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven
kunnen worden opgelegd in gevallen van niet-naleving van ongeacht welke van de
verplichtingen van deze richtlijn.

Amendement 407
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Verplaatst naar artikel 22 ter.

Amendement 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

Schrappen

Or. fr

Motivering

De Commissie wil de regelgevers overheidsprerogatieven verlenen die de taakstelling van 
regelgevende autoriteiten duidelijk te buiten gaan.

Amendement 409
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 

Schrappen
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universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

Or. en

Motivering

Artikel 22 quater, lid 1, letter k) is als algemene doelstelling verplaatst naar artikel 22 ter.

Amendement 410
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde maatregelen 
ter bescherming van de consument;

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit en 
de uitvoering van de in bijlage A 
genoemde maatregelen ter bescherming 
van de consument;

Or. en

Amendement 411
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

k) monitoring, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit en van de bescherming 
van kwetsbare klanten; 

Or. en

Motivering

Sommige taken dienen in de eerste plaats door de regering te worden uitgevoerd, aangezien 
zij meer met sociale maatregelen dan met de regulering van de consumentenmarkt te maken 
hebben. Regelgevers zijn niet van mening dat zij de bevoegdheid hebben om het sociaal beleid 
te bepalen. De regelgevende instanties moeten echter de nodige bevoegdheden krijgen om te 
waarborgen dat de in bijlage A genoemde maatregelen doeltreffend ten uitvoer worden 
gelegd. Op zijn minst moet duidelijk worden gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van bijlage A inzake consumentenbescherming binnen de takenpakket van 
de regelgevende instanties valt.

Amendement 412
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

k) monitoring, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit en van de bescherming 
van kwetsbare klanten; 
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Or. en

Motivering

Sociale maatregelen zoals de vaststelling van hoge normen voor de universele en openbare 
dienstverlening vallen in de eerste plaats onder de bevoegdheid van de regering, voor zover 
het daarbij niet om de regulering van de consumentenmarkt gaat. De regelgevende instanties 
moeten echter op die normen toezien om een afdoende bescherming van de 
elektriciteitsconsumenten te waarborgen.

Amendement 413
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

k) monitoring, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit en van de bescherming 
van kwetsbare klanten; 

Or. de

Motivering

Sommige taken dienen in de eerste plaats door de nationale regering te worden uitgevoerd, 
aangezien zij meer met sociale maatregelen dan met de regulering van de consumentenmarkt 
te maken hebben. Regelgevers zijn niet van mening dat zij de bevoegdheid hebben om het 
sociaal beleid te bepalen.
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Amendement 414
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde maatregelen 
ter bescherming van de consument;

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale instanties, van een 
hoog niveau van universele en openbare 
dienstverlening voor elektriciteit, van de 
bescherming van kwetsbare klanten en van 
de effectiviteit van de in bijlage A 
genoemde maatregelen ter bescherming 
van de consument;

Or. de

Amendement 415
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde maatregelen 
ter bescherming van de consument;

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale instanties, van een 
hoog niveau van universele en openbare 
dienstverlening voor elektriciteit, van de 
bescherming van kwetsbare klanten en van 
de effectiviteit van de in bijlage A 
genoemde maatregelen ter bescherming 
van de consument;

Or. de

Motivering

Verduidelijking van een ongelukkige formulering.
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Amendement 416
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) waarborgen dat de in bijlage A 
genoemde maatregelen ter bescherming 
van de consument doeltreffend zijn.

Or. de

Motivering

Sommige taken dienen in de eerste plaats door de nationale regering te worden uitgevoerd, 
aangezien zij meer met sociale maatregelen dan met de regulering van de consumentenmarkt 
te maken hebben. Regelgevers zijn niet van mening dat zij de bevoegdheid hebben om het 
sociaal beleid te bepalen.

Amendement 417
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) Het waarborgen van gegarandeerde 
toegang van hernieuwbare energie tot het 
netwerk.

Or. nl

Motivering

In de praktijk blijkt dat producenten van duurzame energie soms zeer moeilijk toegang 
hebben tot de netwerken.
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Amendement 418
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) waarborgen dat de in bijlage A 
genoemde maatregelen ter bescherming 
van de consument doeltreffend zijn.

Or. en

Motivering

Sommige taken dienen in de eerste plaats door de regering te worden uitgevoerd, aangezien 
zij meer met sociale maatregelen dan met de regulering van de consumentenmarkt te maken 
hebben. Regelgevers zijn niet van mening dat zij de bevoegdheid hebben om het sociaal beleid 
te bepalen. De regelgevende instanties moeten echter de nodige bevoegdheden krijgen om te 
waarborgen dat de in bijlage A genoemde maatregelen doeltreffend ten uitvoer worden 
gelegd. Op zijn minst moet duidelijk worden gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van bijlage A inzake consumentenbescherming binnen de takenpakket van 
de regelgevende instanties valt.

Amendement 419
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) waarborgen dat de in bijlage A 
genoemde maatregelen ter bescherming
van de consument doeltreffend zijn en 
gehandhaafd worden.

Or. en
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Motivering

De in bijlage A genoemde "Maatregelen inzake consumentenbescherming" moeten op 
doeltreffende wijze worden gehandhaafd door de nationale regelgevingsinstanties.

Amendement 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) publiceren van aanbevelingen, ten 
minste op jaarbasis, betreffende de
overeenstemming van de leveringstarieven 
met artikel 3;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Dit prerogatief gaat de taakstelling van regelgevende autoriteiten duidelijk te buiten.

Amendement 421
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) publiceren van aanbevelingen, ten minste 
op jaarbasis, betreffende de
overeenstemming van de leveringstarieven 
met artikel 3;

l) publiceren van aanbevelingen, ten minste 
op jaarbasis, betreffende de
overeenstemming van de leveringstarieven 
met artikel 3; in deze aanbevelingen wordt 
naar behoren rekening gehouden met het 
effect van gereguleerde prijzen 
(groothandels- en eindgebruikersprijzen)
op het functioneren van de markt;
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Or. en

Motivering

Aangezien de vaststelling van gereguleerde prijzen duidelijk onder de marktprijzen een 
belemmering kan vormen voor de mededinging en van negatieve invloed kan zijn op de 
voorzieningszekerheid, dient in de aanbevelingen van de regelgevers bijzondere aandacht te 
worden besteed aan gereguleerde prijzen.

Amendement 422
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, het
gebruik van een geharmoniseerd formaat 
voor verbruiksgegevens en de toegang tot 
de gegevens overeenkomstig punt h), van 
bijlage A;

m) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, het 
opstellen van een facultatief toepasbaar
geharmoniseerd formaat op nationaal 
niveau voor verbruiksgegevens en de 
toegang tot de gegevens overeenkomstig 
punt h), van bijlage A;

Or. en

Amendement 423
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, het 
gebruik van een geharmoniseerd formaat 
voor verbruiksgegevens en de toegang tot 
de gegevens overeenkomstig punt h), van 

m) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, het 
opstellen van een facultatief toepasbaar
geharmoniseerd formaat op nationaal 
niveau voor verbruiksgegevens en de 
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bijlage A; toegang tot de gegevens overeenkomstig 
punt h), van bijlage A;

Or. en

Amendement 424
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, het 
gebruik van een geharmoniseerd formaat 
voor verbruiksgegevens en de toegang tot 
de gegevens overeenkomstig punt h), van 
bijlage A;

m) vaststellen van gestandaardiseerde 
procedures inzake de betrekkingen tussen 
de eindgebruiker en de leverancier, 
distributeur of meetsysteembeheerder, die 
ten minste betrekking hebben op de 
toegang van de consument tot 
verbruiksgegevens, het gebruik van een 
geharmoniseerd formaat voor 
verbruiksgegevens en de toegang tot de 
gegevens overeenkomstig punt h), van 
bijlage A;

Or. en

Motivering

Alleen wanneer toegang wordt verleend tot gegevens over het reële verbruik kan de 
consument bijdragen tot energie-efficiëntie of leveranciers rechtstreeks vergelijken. 
Aangezien zij reeds overleg voeren met de belanghebbenden en verantwoordelijk zijn voor de 
monitoring van de consumentenmarkten voor energie, zouden de regelgevende instanties de 
meest geschikte autoriteiten zijn voor de regeling van de betrekkingen tussen dsb's, 
leveranciers en klanten (met inbegrip van regels, verantwoordelijkheden, contractuele 
regelingen, overeenkomsten inzake de gegevensuitwisseling en kwaliteitsgarantie).
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Amendement 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) monitoring van de investeringen in 
opwekkingscapaciteit met het oog op de
continuïteit van de voorziening.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Dit prerogatief gaat de taakstelling van regelgevende autoriteiten duidelijk te buiten.

Amendement 426
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) monitoring van de investeringen in 
opwekkingscapaciteit met het oog op de
continuïteit van de voorziening.

o) monitoring van de investeringen in 
opwekkingscapaciteit met het oog op de
continuïteit van de voorziening het geven 
van prioriteit aan investeringen in kleine 
en niet-winstgevende markten, 
bijvoorbeeld in afgelegen regio's.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel discriminatie van consumenten in afgelegen gebieden 
(berggebieden en insulaire regio's) te voorkomen. 
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Amendement 427
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) het genieten van een vetorecht bij 
beslissingen over de benoeming of het 
ontslag van personen die verantwoordelijk 
zijn voor het algemeen bestuur van een 
transmissienetbeheerder;

Or. fr

Motivering

Door de regelgevende instantie een vetorecht toe te kennen bij de benoeming of het ontslag 
van het management van tsb's, zou de richtlijn ervoor zorgen dat naar behoren rekening 
wordt gehouden met de professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het bestuur van tsb's en dat zij hun taken volledig onafhankelijk kunnen vervullen.

Amendement 428
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) vaststelling of goedkeuring van 
normen voor de kwaliteit van de 
dienstverlening, monitoring van de 
tenuitvoerlegging en het opleggen van 
sancties in het geval van niet-naleving.

Or. en
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Motivering

De kwaliteit van de dienstverlening is (naast de prijs) een van de twee hoofdelementen die 
moeten worden gereguleerd (indien regulering achterwege blijft kan de kwaliteit 
achteruitgaan). De regelgevende instantie dient de bevoegdheid te krijgen om 
kwaliteitsnormen vast te stellen of goed te keuren, de tenuitvoerlegging van deze normen te 
controleren en sancties op te leggen in het geval van niet-naleving.

Amendement 429
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) monitoring van de 
tenuitvoerlegging van de 
vrijwaringsmaatregelen als bedoeld in 
artikel 24.

Or. en

Motivering

Voormalig lid 3, letter f), in gewijzigde vorm.

Amendement 430
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) het genieten van een vetorecht bij 
beslissingen over de benoeming of het 
ontslag van de voorzitter van de Raad van 
Bestuur of de directeur van een 
transmissienetbeheerder;
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Or. fr

Motivering

Door de regelgevende instantie een vetorecht toe te kennen bij de benoeming of het ontslag 
van de voorzitter van de Raad van Bestuur of de directeur van een transmissienetbeheerder
(tsb), zou de richtlijn ervoor zorgen dat naar behoren rekening wordt gehouden met de 
professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van tsb's 
en dat zij hun taken volledig onafhankelijk kunnen vervullen.

Amendement 431
Nicole Fontaine

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) het genieten van een vetorecht bij 
beslissingen over de benoeming of het 
ontslag van de voorzitter van de Raad van 
Bestuur of de directeur van een 
transmissienetbeheerder;

Or. fr

Motivering

Door de regelgevende instantie een vetorecht toe te kennen bij de benoeming of het ontslag 
van de voorzitter van de Raad van Bestuur of de directeur van een transmissienetbeheerder 
(tsb), zou de richtlijn ervoor zorgen dat naar behoren rekening wordt gehouden met de 
professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van tsb's 
en dat zij hun taken volledig onafhankelijk kunnen vervullen.

Amendement 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) waarborgen dat het personeel van 
transmissienetbeheerders en 
distributienetbeheerders naar behoren 
worden beloond voor verminderingen van 
het energieverbruik en dat geen ongepaste
prikkels bestaan om een stijgende verkoop 
van energie te belonen.

Or. en

Motivering

Tsb's en dsb's dienen bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
verschillende lidstaten op het vlak van energie-efficiëntie. Averechtse prikkels voor een groter 
energieverbruik dienen te worden vervangen door beloningen in lijn met doelstellingen van 
de Unie zoals energie-efficiëntie en de beperking van emissies.

Amendement 433
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) harmoniseren van 
gegevensuitwisselingsprocessen voor de 
belangrijkste marktprocessen op 
regionaal niveau.

Or. de

Motivering

De EU streeft naar grensoverschrijdende regionale markten. Om dit te bereiken is de 
harmonisatie van alle gegevensuitwisselingsprocessen van essentieel belang. Op de 
geliberaliseerde markt zijn doeltreffende gegevensuitwisselingsprocessen een fundamentele 
voorwaarde voor distributieplanning, afwikkeling, afrekening, verandering van leverancier 
enz. Bij gebrek aan gecoördineerde gegevensuitwisselingsprocessen wordt de 
totstandbrenging van grensoverschrijdende regionale markten belemmerd.
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Amendement 434
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) monitoring van de 
tenuitvoerlegging van de 
vrijwaringsmaatregelen als bedoeld in 
artikel 24.

Or. en

Motivering

Lid 1, letter o bis) is het voormalige lid 3, letter f), in gewijzigde vorm.

Amendement 435
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o ter) controle op het onderhoudsbeleid 
van transmissienetbeheerders.

Or. fr

Motivering

Het onderhoudsbeleid van tsb's is van essentieel belang voor de voorzieningszekerheid, zoals 
een analyse van de oorzaken voor recente stroomonderbrekingen heeft aangetoond. Teneinde 
de neutraliteit van het onderhoudsbeleid ten opzichte van alle netwerkgebruikers alsmede de 
voorzieningszekerheid te waarborgen, dienen de regelgevende instanties controles uit te 
kunnen voeren op dat beleid.
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Amendement 436
Nicole Fontaine

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o ter) controle op het onderhoudsbeleid 
van transmissienetbeheerders.

Or. fr

Motivering

Het onderhoudsbeleid van tsb's is van essentieel belang voor de voorzieningszekerheid. De 
indeling van onderhoudsprogramma's kan echter ook worden gebruikt om te discrimineren. 
Teneinde de neutraliteit van het onderhoudsbeleid ten opzichte van alle netwerkgebruikers 
alsmede de voorzieningszekerheid te waarborgen, dient de controle op het onderhoudsbeleid 
ook binnen het takenpakket van de regelgevende instanties te vallen.

Amendement 437
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o quater) verstrekken aan de Commissie 
van alle informatie die zij nodig heeft om, 
op basis van een door haar bekend te 
maken methodologie, periodieke 
Europawijde vergelijkingen te kunnen 
maken van de economische prestaties van 
de transmissienetbeheerders in 
verhouding tot de kwaliteit van de 
geleverde diensten.

Or. fr
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Motivering

Ten behoeve van het vaststellen van prioritaire maatregelen ter verbetering van de prestatie 
van transmissienetbeheerders (tsb's) dienen de nationale regelgevende instanties alle 
informatie aan de Commissie door te geven die zij nodig heeft om periodieke Europawijde
vergelijkingen te kunnen maken van de economische prestaties van de tsb's in verhouding tot 
de kwaliteit van de geleverde diensten.

Amendement 438
Nicole Fontaine

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o quater) publiceren van een 
evaluatieverslag over het verslag van de 
toezichthouder.

Or. fr

Motivering

Krachtens doeltreffende en efficiënte ontvlechtingsbepalingen moet de toezichthouder aan de 
nationale regelgevende instantie verslag doen over de relevantie en de tenuitvoerlegging van 
de door tsb's genomen maatregelen ter waarborging van een transparante, niet-
discriminerende behandeling van alle netwerkgebruikers. Om voor een grotere transparantie 
en een betere evaluatie van dergelijke maatregelen te zorgen dient de nationale regelgevende 
instantie ertoe te worden verplicht een verslag te publiceren over de relevantie en 
tenuitvoerlegging van die maatregelen.

Amendement 439
Nicole Fontaine

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o quinquies) verstrekken aan de 
Commissie van alle informatie die zij 
nodig heeft om, op basis van een door 
haar bekend te maken methodologie, 
periodieke Europawijde vergelijkingen te 
kunnen maken van de economische 
prestaties van de 
transmissienetbeheerders in verhouding 
tot de kwaliteit van de geleverde diensten.

Or. fr

Motivering

Ten behoeve van het vaststellen van prioritaire maatregelen ter verbetering van de prestatie 
van transmissienetbeheerders (tsb's) dienen de nationale regelgevende instanties alle 
informatie aan de Commissie door te geven die zij nodig heeft om periodieke Europawijde 
vergelijkingen te kunnen maken van de economische prestaties van de tsb's in verhouding tot 
de kwaliteit van de geleverde diensten. Het Europese energieobservatorium zou met deze taak 
kunnen worden belast.

Amendement 440
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een lidstaat daartoe besluit 
kunnen de in lid 1 genoemde 
monitoringtaken door een andere 
instantie dan de regelgevende instantie 
worden uitgevoerd. In dit geval wordt de 
uit de monitoring verkregen informatie op 
zo kort mogelijke termijn ter beschikking 
gesteld aan de regelgevende instantie.
Bij de uitvoering van de in lid 1 genoemde 
taken voert de regelgevende instantie, 
waar nodig, onder behoud van hun 
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onafhankelijkheid en onverlet hun eigen 
specifieke bevoegdheden, overleg met de 
transmissienetbeheerders en werkt zij 
nauw samen met andere relevante 
nationale autoriteiten

Or. en

Motivering

De formulering is verplaatst van de inleidende zin naar lid 1 bis.

Amendement 441
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een lidstaat daartoe besluit 
kunnen de in lid 1 genoemde 
monitoringtaken door een andere 
instantie dan de regelgevende instantie 
worden uitgevoerd. In dit geval wordt de 
uit de monitoring verkregen informatie op 
zo kort mogelijke termijn ter beschikking 
gesteld aan de regelgevende instantie.
Bij de uitvoering van de in lid 1 genoemde 
taken voert de regelgevende instantie, 
waar nodig, onder behoud van hun 
onafhankelijkheid en onverlet hun eigen 
specifieke bevoegdheden, overleg met de 
transmissienetbeheerders en werkt zij 
nauw samen met andere relevante 
nationale autoriteiten

Or. en

Motivering

De tekst is van de inleidende zin naar lid 1 bis verplaatst.
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Amendement 442
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ervoor zorgen dat de door de 
onafhankelijke systeembeheerders geïnde
tarieven voor toegang tot het netwerk een 
vergoeding omvatten voor de
netwerkeigenaar(s) die een adequate 
vergoeding inhouden voor de
netwerkactiva en de nieuwe investeringen 
daarin;

d) ervoor zorgen dat de door de 
onafhankelijke systeembeheerders geïnde 
tarieven voor toegang tot het netwerk een 
vergoeding omvatten voor de 
netwerkeigenaar(s) die een adequate 
vergoeding inhouden voor de 
netwerkactiva en de nieuwe investeringen 
daarin, op voorwaarde dat deze op 
economische en efficiënte wijze zijn 
geëffectueerd;

Or. en

Amendement 443
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ervoor zorgen dat de door de 
onafhankelijke systeembeheerders geïnde 
tarieven voor toegang tot het netwerk een 
vergoeding omvatten voor de 
netwerkeigenaar(s) die een adequate 
vergoeding inhouden voor de 
netwerkactiva en de nieuwe investeringen 
daarin;

d) ervoor zorgen dat de door de 
onafhankelijke systeembeheerders geïnde 
tarieven voor toegang tot het netwerk een 
vergoeding omvatten voor de 
netwerkeigenaar(s) die een adequate 
vergoeding inhouden voor de 
netwerkactiva en de nieuwe investeringen 
daarin, op voorwaarde dat deze op 
economische en efficiënte wijze zijn 
geëffectueerd;



PE404.525v01-00 96/108 AM\714880NL.doc

NL

Or. en

Amendement 444
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2 bis. Bij haar monitoring van de 
nationale elektriciteitsmarkten 
overeenkomstig lid 1, onder i), met 
inbegrip van de monitoring van 
groothandels- en consumentenprijzen, 
passen de nationale regelgevende 
instanties geharmoniseerde 
methodologieën toe die met het 
Agentschap zijn overeengekomen en 
waaraan het zijn goedkeuring heeft 
gehecht."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 2 bis aan artikel 22 quater van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Monitoring van de markt is een krachtig instrument om misbruik van marktmacht op te 
sporen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de controle op de nationale markten door 
de nationale regelgevende instanties wordt uitgevoerd aan de hand van geharmoniseerde 
criteria en methoden. Veelal beschikken de nationale regelgevende instanties niet over de 
nodige middelen voor de monitoring van de markten op real time-basis. Het Agentschap dient 
over alle nodige middelen te beschikken om deze cruciale taak te vervullen.
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Amendement 445
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
overeenkomstig lid 1 en 2 toevertrouwde
taken op een efficiënte en snelle wijze uit 
te voeren. Daartoe beschikt de
regelgevende instantie ten minste over de 
volgende bevoegdheden:

3. De lidstaten garanderen dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
overeenkomstig lid 1 en 2 toevertrouwde 
taken op een efficiënte en snelle wijze uit 
te voeren. Daartoe beschikt de 
regelgevende instantie ten minste over de 
volgende bevoegdheden:

Or. de

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie krijgen de nationale regelgevingsinstanties de 
bevoegdheid structurele maatregelen tegen energieondernemingen te treffen en hun 
marktpositie te verzwakken, ook al hebben zij geen inbreuk gemaakt op de 
mededingingsregels. Deze interventiebevoegdheden, evenals bijvoorbeeld de verplichting om 
in virtuele energiecentrales te voorzien, zijn van invloed op de gehele productieketen. Het is 
niet in te zien waarom de regelgevende instanties interventiebevoegdheden zouden moeten
krijgen die aan minder voorwaarden zijn gebonden dan de bevoegdheden van de 
kartelautoriteiten die oorspronkelijk verantwoordelijk waren voor de sector.

Amendement 446
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vaststellen van bindende besluiten voor 
elektriciteitsbedrijven;

a) vaststellen van bindende besluiten voor 
netwerkbeheerders;
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Or. de

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie krijgen de nationale regelgevingsinstanties de 
bevoegdheid structurele maatregelen tegen energieondernemingen te treffen en hun 
marktpositie te verzwakken, ook al hebben zij geen inbreuk gemaakt op de 
mededingingsregels. Deze interventiebevoegdheden, evenals bijvoorbeeld de verplichting om 
in virtuele energiecentrales te voorzien, zijn van invloed op de gehele productieketen. Het is 
niet in te zien waarom de regelgevende instanties interventiebevoegdheden zouden moeten 
krijgen die aan minder voorwaarden zijn gebonden dan de bevoegdheden van de 
kartelautoriteiten die oorspronkelijk verantwoordelijk waren voor de sector.

Amendement 447
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vaststellen van bindende besluiten voor 
elektriciteitsbedrijven;

a) vaststellen van bindende besluiten voor 
netwerkbeheerders;

Or. de

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie krijgen de nationale regelgevingsinstanties de 
bevoegdheid structurele maatregelen tegen energieondernemingen te treffen en hun 
marktpositie te verzwakken, ook al hebben zij geen inbreuk gemaakt op de 
mededingingsregels. Deze interventiebevoegdheden, evenals bijvoorbeeld de verplichting om 
in virtuele energiecentrales te voorzien, zijn van invloed op de gehele productieketen. Het is 
niet in te zien waarom de regelgevende instanties interventiebevoegdheden zouden moeten 
krijgen die aan minder voorwaarden zijn gebonden dan de bevoegdheden van de 
kartelautoriteiten die oorspronkelijk verantwoordelijk waren voor de sector.
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Amendement 448
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vaststellen van bindende besluiten voor 
elektriciteitsbedrijven;

a) vaststellen van bindende besluiten voor 
netwerkbeheerders;

Or. de

Motivering

Er dienen alleen maatregelen te worden getroffen in het geval van een daadwerkelijke 
inbreuk op de regelgeving. De invoering van virtuele energiecentrales is onwenselijk.

Amendement 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales;

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Deze bevoegdheid tot toezicht op de mededinging gaat de taakstelling van regelgevende 
instanties duidelijk te buiten.

Amendement 450
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales;

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten;

Or. de

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie krijgen de nationale regelgevingsinstanties de 
bevoegdheid structurele maatregelen tegen energieondernemingen te treffen en hun 
marktpositie te verzwakken, ook al hebben zij geen inbreuk gemaakt op de 
mededingingsregels. Deze interventiebevoegdheden, evenals bijvoorbeeld de verplichting om 
in virtuele energiecentrales te voorzien, zijn van invloed op de gehele productieketen. Het is 
niet in te zien waarom de regelgevende instanties interventiebevoegdheden zouden moeten 
krijgen die aan minder voorwaarden zijn gebonden dan de bevoegdheden van de 
kartelautoriteiten die oorspronkelijk verantwoordelijk waren voor de sector.



AM\714880NL.doc 101/108 PE404.525v01-00

NL

Amendement 451
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales.

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten;

Or. de

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie krijgen de nationale regelgevingsinstanties de 
bevoegdheid structurele maatregelen tegen energieondernemingen te treffen en hun 
marktpositie te verzwakken, ook al hebben zij geen inbreuk gemaakt op de 
mededingingsregels. Deze interventiebevoegdheden, evenals bijvoorbeeld de verplichting om 
in virtuele energiecentrales te voorzien, zijn van invloed op de gehele productieketen. Het is 
niet in te zien waarom de regelgevende instanties interventiebevoegdheden zouden moeten 
krijgen die aan minder voorwaarden zijn gebonden dan de bevoegdheden van de 
kartelautoriteiten die oorspronkelijk verantwoordelijk waren voor de sector.

Amendement 452
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de nationale b) in samenwerking met de nationale 
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mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales;

mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen;

Or. en

Motivering

In een overweging zou erop kunnen worden gewezen dat virtuele energiecentrales een van de 
mogelijke maatregelen zijn om een daadwerkelijke mededinging te stimuleren.

Amendement 453
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales;

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten;

Or. de

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie krijgen de nationale regelgevingsinstanties de 
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bevoegdheid naar goeddunken structurele maatregelen tegen energieondernemingen te 
treffen. Het is niet in te zien waarom zij deze maatregelen ook zouden kunnen treffen wanneer 
er geen inbreuk is gemaakt op de mededingingsregels.

Amendement 454
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen
inbreuken op de mededingingsregels zijn,
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales;

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en beslissen over 
passende, noodzakelijke en evenredige 
maatregelen om een daadwerkelijke 
mededinging te bevorderen en de goede 
functionering van de markt te waarborgen;

Or. en

Motivering

Door de gewijzigde formulering wordt het sterke en evenwichtige toezicht van de 
regelgevende instanties op de markt, zoals oorspronkelijk voorgesteld (met inbegrip van 
maatregelen ex ante) gehandhaafd, zonder dat het gevaar bestaat dat de rol van de 
regelgevers met die van de mededingingsautoriteiten wordt verwisseld.

Amendement 455
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales; 

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, in het geval van
inbreuken op de 
regelgevingsvoorschriften, beslissen over 
passende, noodzakelijke en evenredige 
maatregelen om een doeltreffende 
functionering van de netwerken te 
bevorderen;

Or. de

Motivering

Er dienen alleen maatregelen te worden getroffen in het geval van een daadwerkelijke 
inbreuk op de regelgeving. De invoering van virtuele energiecentrales is onwenselijk.

Amendement 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales;

b) ondersteunen van onderzoeken van de 
nationale mededingingsautoriteit over de 
functionering van de elektriciteitsmarkten;

Or. en
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Motivering

Door dit lid worden aan de regelgevende instanties bevoegdheden verleend die de wetgever 
toekomen (d.w.z. "ex ante"-maatregelen ter vermindering van de marktmacht). Daardoor 
wordt de werking van de vrije markt verstoord, met bijzonder gevaarlijke gevolgen voor reeds 
volwassen markten. Ook indien de bepaling "ex post"-maatregelen bedoelt (d.w.z. 
maatregelen die erop gericht zijn gebleken niet-nakoming van de mededingingsregels te 
corrigeren), moeten zij buiten de bevoegdheden van de regelgevers blijven, aangezien zij 
thuishoren bij de antitrustautoriteiten.

Amendement 457
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen 
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales;

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen 
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 458
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) opvragen bij elektriciteitsbedrijven van (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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informatie die relevant is voor de
uitvoering van haar taken;

versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 459
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) opleggen van effectieve, passende en 
afschrikwekkende sancties aan
elektriciteitsbedrijven die hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn of de besluiten van de 
regelgevende instantie of het Agentschap 
niet naleven;

d) opleggen van effectieve, evenredige en 
afschrikwekkende boetes aan 
elektriciteitsbedrijven die hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn of andere toepasselijke wettelijk 
bindende besluiten van de regelgevende 
instantie of het Agentschap niet naleven;

Or. en

Amendement 460
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) opleggen van effectieve, passende en 
afschrikwekkende sancties aan 
elektriciteitsbedrijven die hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn of de besluiten van de 

d) opleggen van effectieve, evenredige en 
afschrikwekkende boetes aan 
elektriciteitsbedrijven die hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn of andere toepasselijke wettelijk 
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regelgevende instantie of het Agentschap 
niet naleven; 

bindende besluiten van de regelgevende 
instantie of het Agentschap niet naleven;

Or. en

Amendement 461
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) vaststellen van vrijwaringsmaatregelen 
als bedoeld in artikel 24. 

Schrappen

Or. en

Amendement 462
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) vaststellen van vrijwaringsmaatregelen 
als bedoeld in artikel 24.

Schrappen

Or. en

Amendement 463
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) opleggen van een tijdelijke prijsstop 
aan de marktbeheersende actoren.

Or. en

Motivering

Algemene maatregelen ter bevordering van de mededinging, zoals genoemd onder punt b) van 
dit lid, zouden tekort kunnen schieten, en de regelgevende instanties dienen het recht te 
hebben om een tijdelijke, maar doeltreffende maatregel te treffen – namelijk het opleggen van 
een prijsstop.
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