
AM\714963NL.doc PE404.530v01-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie industrie, onderzoek en energie

2007/0195(COD)

19.3.2008

AMENDEMENTEN
464 - 575

Ontwerpverslag
Eluned Morgan
(PE402.516v01-00)

GGemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

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



PE404.530v01-00 2/82 AM\714963NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\714963NL.doc 3/82 PE404.530v01-00

NL

Amendement 464
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 - letters a) en b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd;

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven alsmede 
hun methodologieën of eventueel de 
methodologieën voor en monitoring van 
de vaststelling of goedkeuring van de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven weerspiegelen de feitelijk 
gemaakte kosten, voor zover deze kosten 
overeenkomen met die van een efficiënte 
en structureel vergelijkbare beheerder, en 
ze zijn transparant. Ze maken de vereiste 
investeringen in de netwerken mogelijk 
waardoor hun levensvatbaarheid kan 
worden gewaarborgd;

b) b) de levering van balanceringsdiensten,
die zoveel mogelijk de kosten 
weerspiegelen en inkomstenneutraal zijn, 
terwijl ze passende 
stimuleringsmaatregelen bieden voor 
netwerkgebruikers om hun input en 
output op elkaar af te stemmen. Ze zijn 
eerlijk en niet-discriminerend, en ze 
berusten op objectieve criteria.

Or. en

Motivering

Het amendement voegt een voorwaarde uit Richtlijn 2003/54/EG opnieuw in, waardoor de 
regelgevende instanties de toegangstarieven of ten minste de tariefmethodologieën die aan 
hun berekening ten grondslag liggen mogen goedkeuren. De formulering in a) vult een 
bestaand hiaat op voor zover de eis ontbreekt om distributietarieven die de kosten 
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weerspiegelen. De formulering in b) berust op de ERGEG-richtsnoeren voor goede praktijken 
bij het balanceren van gas en bevestigt het grondbeginsel dat de balanceringsactiviteiten van 
transmissiesysteembeheerders in het algemeen inkomstenneutraal moeten zijn.

Amendement 465
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De regelgevende instanties zijn 
verantwoordelijk voor de vaststelling of 
goedkeuring, alvorens zij in werking 
treden, van de voorwaarden voor: 

4. De regelgevende instanties zijn 
verantwoordelijk voor de vaststelling of 
goedkeuring, alvorens zij in werking 
treden, van ten minste van de 
methodologieën die worden gebruikt voor 
de berekening of vaststelling van de 
voorwaarden voor:

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd;

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven of hun 
methodologieën. Deze tarieven of 
methodologieën maken de vereiste 
investeringen in de netwerken mogelijk 
waardoor hun levensvatbaarheid kan 
worden gewaarborgd; 

b) de levering van balanceringsdiensten. b) de levering van balanceringsdiensten.

Or. en

Amendement 466
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 – inleidende formule en letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De regelgevende instanties zijn 4. De regelgevende instanties zijn 
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verantwoordelijk voor de vaststelling of 
goedkeuring, alvorens zij in werking 
treden, van de voorwaarden voor:

verantwoordelijk voor de vaststelling of 
goedkeuring, alvorens zij in werking 
treden, van ten minste van de 
methodologieën die worden gebruikt voor 
de berekening of vaststelling van de 
voorwaarden voor:

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd;

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven of hun 
methodologieën. Deze tarieven of 
methodologieën maken de vereiste 
investeringen in de netwerken mogelijk 
waardoor hun levensvatbaarheid kan 
worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 467
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd;

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven alsmede 
hun methodologieën of eventueel de 
methodologieën voor en monitoring van 
de vaststelling of goedkeuring van de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden;

Or. en

Motivering

Het is wenselijk te waarborgen dat de nationale regelgevende instanties verantwoordelijk zijn 
voor de vaststelling of goedkeuring van transmissie- en distributietarieven en hun 
methodologieën of eventueel de methodologieën voor de vaststelling of goedkeuring van de 
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transmissie- en distributietarieven, inclusief de monitoring van de toepassing van de 
methodologieën voor de tariefvaststelling.

Amendement 468
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd;

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
methodologie voor de berekening van de
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 469
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd;

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven weerspiegelen de feitelijk 
gemaakte kosten, voor zover deze kosten 
overeenkomen met die van een efficiënte 
en structureel vergelijkbare beheerder, en 
ze zijn transparant. Ze maken de vereiste 
investeringen in de netwerken mogelijk 
waardoor hun levensvatbaarheid kan 
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worden gewaarborgd;

Or. en

Motivering

De formulering in a) vult een bestaand hiaat op in de Richtlijnen/Verordeningen voor zover 
de eis ontbreekt om distributietarieven die de kosten weerspiegelen. De voorgestelde 
formulering laat de huidige bepalingen van de Verordening betreffende aardgastransmissie 
ook gelden voor de distributie van elektriciteit.

Amendement 470
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd;

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven alsmede 
de methoden die worden gebruikt ter 
berekening van die tarieven. Deze tarieven 
en methodologieën maken de vereiste 
investeringen in de netwerken mogelijk 
waardoor hun levensvatbaarheid kan 
worden gewaarborgd;

Or. en

Motivering

Net zoals onder de huidige wetgeving, kunnen de lidstaten kiezen voor het instellen van 
wettelijk toezicht over de tarieven zelf of over de tariefmethodologieën. Bovendien is de 
bevoegdheid van de regelgevende instantie tot vaststelling van de tarieven in strijd met artikel 
20, dat bepaalt dat toegang moet worden verleend op grond van goedgekeurde tarieven 
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Amendement 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd;

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven alsmede 
hun methodologieën of eventueel de 
methodologieën voor en monitoring van 
de vaststelling of goedkeuring van de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd. Dit kan speciale wettelijke 
behandeling inhouden van nieuwe 
investeringen;

Or. en

Motivering

Transparantie van het systeem moet gegarandeerd zijn ter verzekering van toegang voor alle 
spelers op de markt, en de mogelijkheid van een doeltreffende planning moet door de NRI’s 
worden verzekerd. Daarnaast vereisen investeringen duidelijk een stabiele regelgeving inzake 
de tarieven en zij kunnen derhalve vrijstelling van wettelijke tariefbeoordeling 
rechtvaardigen. Regelgevers moeten in staat worden gesteld tot stimuleringsmaatregelen voor 
nieuwe investeringen zonder vrijstelling van toegang door derden.

Amendement 472
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verbinding met en toegang tot a) de verbinding met en toegang tot 
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nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd;

nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
tarieven maken de vereiste investeringen in 
de netwerken mogelijk waardoor hun 
levensvatbaarheid kan worden 
gewaarborgd; deze tarieven zijn niet 
discriminerend voor nieuwkomers, die 
moeten kunnen profiteren van dezelfde 
voorwaarden als hun concurrenten in het 
verleden;

Or. en

Motivering

In bepaalde lidstaten moeten nieuwkomers op de markt, met name duurzame 
energievoorzieningen, de volledige kosten dragen voor aansluiting op het net, terwijl de 
transmissiesysteembeheerders bij uitbreiding van bestaande centrales in omvang en 
transmissiebehoeften de volledige kosten dragen van de infrastructuur. Van deze gratis 
infrastructuur is tevens sprake wanneer de beheerder verandert door een wisseling van 
eigenaar. Dat veroorzaakt discriminatie van nieuwkomers, met name ten gunste van 
bestaande, gecentraliseerde centrales. 

Amendement 473
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de levering van balanceringsdiensten. b) de levering van balanceringsdiensten, de 
levering van balanceringsdiensten, die 
zoveel mogelijk de kosten weerspiegelen 
en inkomstenneutraal zijn, terwijl ze 
passende stimuleringsmaatregelen bieden 
voor netwerkgebruikers om hun input en 
output op elkaar af te stemmen. Ze zijn 
eerlijk en niet-discriminerend, en ze 
berusten op objectieve criteria.

Or. en
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Motivering

 De formulering in b) berust op de ERGEG-richtsnoeren voor goede praktijken bij het 
balanceren van gas en bevestigt het grondbeginsel dat de balanceringsactiviteiten van 
transmissiesysteembeheerders in het algemeen inkomstenneutraal moeten zijn (uitsluitend 
behoudens de mogelijkheid van prestatiestimulansen).

Amendement 474
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De regelgevende instanties zijn 
verantwoordelijk voor de vaststelling of 
goedkeuring, alvorens zij in werking 
treden, van de voorwaarden voor toegang 
tot grensoverschrijdende infrastructuren, 
inclusief de procedures voor de toewijzing 
van capaciteit en het congestiebeheer. Zij 
zijn bevoegd om zo nodig van de 
transmissiesysteembeheerder aanpassing 
van die voorwaarden te eisen.

Or. fr

Motivering

De regelgevers moeten de verantwoordelijkheid hebben voor de controle over het beheer van 
grensoverschrijdende infrastructuren. 

Amendement 475
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven of methodologieën waken de 
regelgevende instanties erover dat de 
netwerkbeheerders passende stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie te verbeteren, de 
marktintegratie en voorzieningszekerheid
te versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Or. en

Amendement 476
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven of methodologieën waken de 
regelgevende instanties erover dat de 
netwerkbeheerders passende stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie te verbeteren, de 
marktintegratie en voorzieningszekerheid 
te versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Or. en

Amendement 477
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders passende
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de koolstofemissies te 
beperken bij de exploitatie van het 
systeem, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

Or. en

Motivering

De netwerkbeheerders hebben door een optimaal gebruik van bestaande middelen invloed op 
de koolstofemissies. 

Amendement 478
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van 
de tarieven waken de regelgevende 
instanties erover dat de netwerkbeheerders 
afdoende stimulansen krijgen, zowel op 
korte als op lange termijn, om de 
efficiëntie te verbeteren, de marktintegratie 
te versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

5. Bij de vaststelling van de tarieven of 
methodologieën waken de regelgevende 
instanties erover dat de netwerkbeheerders 
afdoende stimulansen krijgen, zowel op 
korte als op lange termijn, om de 
efficiëntie te verbeteren, de marktintegratie 
te versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Or. en



AM\714963NL.doc 13/82 PE404.530v01-00

NL

Motivering

Net zoals onder de huidige wetgeving, kunnen de lidstaten kiezen voor het instellen van 
wettelijk toezicht over de tarieven zelf of over de tariefmethodologieën. Bovendien is de 
bevoegdheid van de regelgevende instantie tot vaststelling van de tarieven in strijd met artikel 
20, dat bepaalt dat toegang moet worden verleend op grond van goedgekeurde tarieven.

Amendement 479
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren en de marktintegratie te 
versterken.

Or. en

Motivering

Stimulansen voor onderzoeksactiviteiten zonder specifieke toepassing van dat onderzoek in 
netwerkactiviteiten als doel, moeten niet bestaan uit tariefvaststellingen.

Amendement 480
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
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tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren en de marktintegratie te 
versterken.

Or. en

Motivering

Stimulansen voor onderzoeksactiviteiten zonder specifieke toepassing van dat onderzoek in 
netwerkactiviteiten als doel, moeten niet bestaan uit tariefvaststellingen. 
Onderzoeksactiviteiten kunnen worden gezien als middel in plaats van doel en bij de 
regulering van netwerktarieven moeten stimulansen uitsluitend worden gebruikt voor doelen 
zoals efficiëntie en marktintegratie.

Amendement 481
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“5 bis. De regelgevende instanties 
controleren het congestiebeheer binnen 
de nationale elektriciteitssystemen en 
-interconnectoren.
De transmissiesysteembeheerders 
overleggen hun 
congestiebeheersprocedures, inclusief de 
toewijzing van capaciteit, ter goedkeuring 
aan de nationale regelgevende instanties. 
De nationale regelgevende instanties 
mogen voorafgaand aan hun goedkeuring 
verzoeken om wijzigingen in deze 
procedures.”

Or. en
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Motivering

NRI’s hadden deze bevoegdheid onder Richtlijn 54/2003/EG en zouden die terug moeten 
krijgen.

Amendement 482
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“5 bis. De regelgevende instanties 
controleren het congestiebeheer binnen 
de nationale elektriciteitssystemen en 
-interconnectoren. 

De transmissiesysteembeheerders 
overleggen hun 
congestiebeheersprocedures, inclusief de 
toewijzing van capaciteit, ter goedkeuring 
aan de nationale regelgevende instanties. 
De nationale regelgevende instanties 
mogen voorafgaand aan hun goedkeuring 
verzoeken om wijzigingen in deze 
procedures.”

Or. en

Motivering

We moeten zorgen voor een efficiënte coördinatie tussen de NRI’s inzake de mechanismen 
voor capaciteitstoewijzing en, meer in het algemeen, inzake het congestiebeheer. Vandaar dat 
de formele goedkeuring van de congestiebeheersprocedures door de regelgevers helder moet 
vastliggen, om een doeltreffende uitvoering van Verordening 1228/2003 te waarborgen.
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Amendement 483
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“5 bis. De regelgevende instanties 
controleren het congestiebeheer binnen 
de nationale elektriciteitssystemen en 
-interconnectoren.
De transmissiesysteembeheerders 
overleggen hun 
congestiebeheersprocedures, inclusief de 
toewijzing van capaciteit, ter goedkeuring 
aan de nationale regelgevende instanties. 
De nationale regelgevende instanties 
mogen voorafgaand aan hun goedkeuring 
verzoeken om wijzigingen in deze 
procedures.”

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties bezitten momenteel geen gelijke bevoegdheid 
aangaande de mechanismen voor capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. Deze verschillen 
belemmeren een efficiënte coördinatie tussen de NRI’s volledig inzake de mechanismen voor 
capaciteitstoewijzing en, meer in het algemeen, het congestiebeheer. Vandaar dat de formele 
goedkeuring van de congestiebeheersprocedures door de regelgevers helder moet vastliggen, 
om een doeltreffende uitvoering van Verordening 1228/2003 te waarborgen. 

Amendement 484
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transport- en distributienetten te verlangen 
dat zij hun in dit artikel bedoelde 
voorwaarden, inclusief tarieven, wijzigen 
om te waarborgen dat zij evenredig zijn en 
op niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transport- en distributienetten te verlangen 
dat zij hun in dit artikel bedoelde 
voorwaarden, inclusief tarieven of 
methodologieën, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 485
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transport- en distributienetten te verlangen 
dat zij hun in dit artikel bedoelde 
voorwaarden, inclusief tarieven, wijzigen 
om te waarborgen dat zij evenredig zijn en 
op niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transport- en distributienetten te verlangen 
dat zij hun in dit artikel bedoelde 
voorwaarden, inclusief tarieven of 
methodologieën, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

Or. en

Motivering

Net zoals onder de huidige wetgeving, kunnen de lidstaten kiezen voor het instellen van 
wettelijk toezicht over de tarieven zelf of over de tariefmethodologieën
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Amendement 486
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een partij die een klacht heeft tegen een 
transport- of distributienetbeheerder kan 
deze klacht voorleggen aan de nationale 
regelgevende instantie die fungeert als 
geschillenbeslechtingsinstantie en een 
besluit neemt binnen twee maanden na 
ontvangst van de klacht. Deze periode kan 
met twee maanden worden verlengd 
wanneer de regelgevende instantie 
aanvullende informatie opvraagt. Deze 
periode kan met instemming van de klager 
worden verlengd. Het uiteindelijke besluit 
van de regelgevende instantie is bindend 
tenzij en totdat het in beroep nietig wordt 
verklaard.

7. Een partij die een klacht heeft tegen een 
transport- of distributienetbeheerder met 
betrekking tot diens verplichtingen 
overeenkomstig deze Richtlijn, kan deze 
klacht voorleggen aan de nationale 
regelgevende instantie die fungeert als 
geschillenbeslechtingsinstantie en een 
besluit neemt binnen twee maanden na 
ontvangst van de klacht. Deze periode kan 
met twee maanden worden verlengd 
wanneer de regelgevende instantie 
aanvullende informatie opvraagt. Deze 
periode kan met instemming van de klager 
worden verlengd. Het uiteindelijke besluit 
van de regelgevende instantie is bindend 
tenzij en totdat het in beroep nietig wordt 
verklaard.

Or. en

Amendement 487
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een partij die een klacht heeft tegen een 
transport- of distributienetbeheerder kan 
deze klacht voorleggen aan de nationale 
regelgevende instantie die fungeert als 
geschillenbeslechtingsinstantie en een 
besluit neemt binnen twee maanden na 

7. Een partij die een klacht heeft tegen een 
transport- of distributienetbeheerder met 
betrekking tot diens verplichtingen 
overeenkomstig deze Richtlijn, kan deze 
klacht voorleggen aan de nationale 
regelgevende instantie die fungeert als 



AM\714963NL.doc 19/82 PE404.530v01-00

NL

ontvangst van de klacht. Deze periode kan 
met twee maanden worden verlengd 
wanneer de regelgevende instantie 
aanvullende informatie opvraagt. Deze 
periode kan met instemming van de klager 
worden verlengd. Het uiteindelijke besluit 
van de regelgevende instantie is bindend 
tenzij en totdat het in beroep nietig wordt 
verklaard.

geschillenbeslechtingsinstantie en een 
besluit neemt binnen twee maanden na 
ontvangst van de klacht. Deze periode kan 
met twee maanden worden verlengd 
wanneer de regelgevende instantie 
aanvullende informatie opvraagt. Deze 
periode kan met instemming van de klager 
worden verlengd. Het uiteindelijke besluit 
van de regelgevende instantie is bindend 
tenzij en totdat het in beroep nietig wordt 
verklaard.

Or. en

Amendement 488
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Een partij die getroffen wordt door en 
het recht heeft klacht in te dienen tegen een 
besluit betreffende methodologieën 
overeenkomstig dit artikel of, wanneer de 
regelgevende instantie verplicht is tot
raadpleging over de voorgestelde 
methodologieën, kan binnen een periode 
van maximaal twee maanden - of korter als 
dit zo door de lidstaten is beslist - na 
publicatie van dit besluit of voorstel voor 
een besluit, een klacht indienen en om 
herziening verzoeken. Een dergelijke 
klacht heeft geen opschortend effect.

8. Een partij die getroffen wordt door en 
het recht heeft klacht in te dienen tegen een 
besluit betreffende methodologieën 
overeenkomstig dit artikel of, wanneer de 
regelgevende instantie verplicht is tot 
raadpleging over de voorgestelde tarieven 
of methodologieën, kan binnen een periode 
van maximaal twee maanden - of korter als 
dit zo door de lidstaten is beslist - na 
publicatie van dit besluit of voorstel voor 
een besluit, een klacht indienen en om
herziening verzoeken. Een dergelijke 
klacht heeft geen opschortend effect.

Or. en

Motivering

Net zoals onder de huidige wetgeving, kunnen de lidstaten kiezen voor het instellen van 
wettelijk toezicht over de tarieven zelf of over de tariefmethodologieën 
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Amendement 489
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De lidstaten voeren passende en 
efficiënte mechanismen voor regulering,
toezicht en transparantie in om misbruik 
van een machtspositie op de markt, met 
name ten nadele van de consument, en 
eventueel marktondermijnend gedrag te 
voorkomen. Deze mechanismen moeten de 
bepalingen van het Verdrag, met name 
artikel 82 daarvan, in acht nemen.

9. De lidstaten voeren passende en 
efficiënte mechanismen voor toezicht en 
transparantie in om misbruik van een 
machtspositie op de markt, met name ten 
nadele van de consument, en eventueel 
marktondermijnend gedrag te voorkomen. 
Deze mechanismen moeten de bepalingen 
van het Verdrag, met name artikel 82 
daarvan, in acht nemen.

Or. de

Motivering

In veel lidstaten hebben mededingingsautoriteiten de bevoegdheid om op 
mededingingsterreinen in te grijpen. Andere lidstaten echter hebben deze 
verantwoordelijkheden zelfs toegekend aan de regelgevende instanties. Het voorschrift in 
artikel 22 quater is derhalve juridisch onjuist.

Amendement 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden met redenen 
omkleed.

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten zijn publiekelijk 
onderbouwd, evenredig en noodzakelijk.

Or. en
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Motivering

De redenering achter de besluiten van de regelgevende instantie moeten openbaar worden 
gemaakt om vertrouwen te winnen en vertraging bij de invoering van maatregelen te 
verminderen.

Amendement 491
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden met redenen 
omkleed.

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden onderbouwd en 
gemotiveerd om juridische toetsing 
mogelijk te maken.

Or. de

Motivering

Volgens de ontwerprichtlijn moeten de regelgevers omvangrijke, diepgaande 
besluitvormingsbevoegdheden toegekend krijgen, zonder dat hun besluiten juridisch worden 
getoetst, zodat zij omwille van hun onafhankelijkheid aan niemand politieke verantwoording 
verschuldigd zijn. Daarom is het van essentieel belang nadrukkelijk een bepaling op te nemen 
ten behoeve van de juridische inhoudelijke toetsing van de besluiten van de regelgevende 
instanties. 

Amendement 492
Lena Ek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De door de regelgevende instantie 12. De door de regelgevende instantie 
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genomen besluiten worden met redenen 
omkleed.

genomen besluiten worden onderbouwd 
teneinde toetsing door de rechter mogelijk 
te maken.

Or. en

Amendement 493
Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De door de regelgevende instantie
genomen besluiten worden met redenen 
omkleed.

12. De door de regelgevende instantie
genomen besluiten worden onderbouwd 
teneinde toetsing door de rechter mogelijk 
te maken.

Or. en

Amendement 494
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een instantie die 
onafhankelijk is van de betrokken partijen.

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een instantie die 
onafhankelijk is van de betrokken partijen. 
Het recht van beroep wordt verleend op 
grond van zowel de inhoud van het besluit 
als de gevolgde procedure.
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Or. en

Motivering

In navolging van de harmonisatie van bevoegdheden en plichten van de nationale 
regelgevers, moeten ook beroepsprocedures worden geharmoniseerd.

Amendement 495
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een instantie die 
onafhankelijk is van de betrokken partijen.

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een nationale 
rechterlijke of andere autonome instantie, 
die onafhankelijk is van de betrokken 
partijen en de regering.

Or. en

Motivering

Teneinde de onafhankelijkheid en integriteit van nationale wetsbesluiten te waarborgen, moet 
het beroep worden behandeld door een onafhankelijke, neutrale instantie, zoals een 
rechtbank, die niet onderworpen is aan privé- of politieke invloeden, zoals ook is bepaald in 
artikel 22 bis, lid 2, dat de onafhankelijkheid van regelgevende instanties vastlegt van andere 
publieke of particuliere entiteiten, marktbelangen of regeringen.
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Amendement 496
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een instantie die 
onafhankelijk is van de betrokken partijen.

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een rechtbank of 
andere autonome nationale instantie die
onafhankelijk is van de betrokken partijen 
en niet onder invloed staat van de 
regering.

Or. de

Motivering

Teneinde de onafhankelijkheid en integriteit van nationale regelgevende instanties te 
waarborgen, moet het beroep worden behandeld door een onafhankelijke, neutrale instantie, 
zoals een rechtbank, die niet onderworpen is aan privé- of politieke invloeden. Het feit dat de 
rechtbanken worden aangewezen als de instanties waarbij beroep kan worden aangetekend 
tegen besluiten van de regelgevende instanties, maakt deze besluiten minder afhankelijk van 
politieke invloeden. Dat is met name belangrijk omdat dergelijke besluiten in sommige landen 
ook openbare instellingen treffen.

Amendement 497
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de in dit

Schrappen
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artikel omschreven bevoegdheden. 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

Amendement 498
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de in dit
artikel omschreven bevoegdheden. 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

Or. de

Motivering

De voorgestelde comitologieprocedure zou de invloed van het Europees Parlement beperken 
en zo essentiële besluiten uit de wetgevingsprocedure verwijderen. Aangezien de gevolgen 
van een comitologieprocedure potentieel zeer ver kunnen reiken en dat soort bepalingen van 
invloed zijn op de inhoud van de ontvlechtingsbepalingen die van toepassing zijn op 
distributienetbeheerders, moet deze worden afgewezen. De omvang van de overdracht van 
bevoegdheden aan de Commissie is eveneens ongepast.
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Amendement 499
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. 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

Or. en

Amendement 500
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. 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. en

Motivering

Schrapping van de comitologieprocedure.

Amendement 501
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. 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

Or. de

Motivering

De hier door de Commissie voorgestelde bevoegdheden tot het vaststellen van richtsnoeren 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing perken de rechten van het Europees 
Parlement aanmerkelijk in en moeten worden afgewezen.

Amendement 502
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. 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

Or. en

Motivering

Artikel 22 quater, lid 14 wordt geschrapt omdat aanzienlijke macht door de desbetreffende 
bepaling zou opschuiven naar de Commissie, te weten de macht tot vaststelling van de 
bevoegdheden van de regelgevers.

Amendement 503
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. 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.

14. De Commissie kan richtsnoeren 
wijzigen betreffende de toepassing door de 
regelgevende instanties van de dit in artikel 
omschreven bevoegdheden. Deze 
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
gewijzigd overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.
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Or. de

Motivering

Dit voorstel heeft tot doel te waarborgen dat de richtsnoeren volgens de normale procedure 
door het Parlement en de Raad worden aangenomen. De toekenning van bevoegdheden aan 
de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“14a. De lidstaten leveren voldoende 
fondsen voor de oprichting van een 
Consumentenraad voor gas en 
elektriciteit, die de consument beschermt 
en onafhankelijk werkt van de 
regelgevende instantie. De consument 
heeft zo één contactpunt, dat klachten 
tegen nutsbedrijven onderzoekt; adviezen 
verstrekt over de behoeften van de 
consument aan de regelgever, de regering 
en ondernemingen; helder omschreven 
rechten heeft betreffende de toegang tot 
informatie en de bevoegdheid die 
informatie openbaar te maken ter 
bevordering van een energievoorziening 
en fysieke energiediensten aan de 
consument volgens hoge normen.”

Or. en

Motivering

De rechten van de consument moeten worden beschermd en uitgebreid. Een van de methoden 
daartoe, die reeds door sommige lidstaten wordt gehanteerd, is de oprichting van een 
Consumentenraad voor energie. Dat soort instanties moet in de hele Unie worden opgericht.
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Amendement 505
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke elektriciteitsbeurzen 
uit te bouwen, grensoverschrijdende 
capaciteit toe te wijzen en een 
minimumniveau van 
interconnectiecapaciteit binnen de regio te 
waarborgen om de ontwikkeling van een 
effectieve mededinging mogelijk te maken.

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
doeltreffende grensoverschrijdende 
capaciteit op te bouwen en een bepaald 
niveau van interconnectiecapaciteit binnen 
de regio te waarborgen om de ontwikkeling 
van een effectieve mededinging mogelijk 
te maken. Deze regelingen moeten de 
uitbouw van gemeenschappelijke 
elektriciteitsbeurzen vergemakkelijken.

Or. de

Motivering

Om grensoverschrijdende mededinging te verkrijgen, moet de vereiste infrastructuur worden 
aangelegd en voor voldoende interconnectiecapaciteit worden gezorgd. Gezien de daarmee 
verbonden maatschappelijke kosten kunnen knelpunten niet door ontwikkeling alleen worden 
weggenomen. Een minimumniveau van interconnectiecapaciteit vormt onvoldoende basis 
voor de vereiste marktintegratie.

Amendement 506
Lena Ek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
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invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke elektriciteitsbeurzen 
uit te bouwen, grensoverschrijdende 
capaciteit toe te wijzen en een 
minimumniveau van 
interconnectiecapaciteit binnen de regio te 
waarborgen om de ontwikkeling van een 
effectieve mededinging mogelijk te maken.

invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke elektriciteitsbeurzen te 
bevorderen, grensoverschrijdende 
capaciteit toe te wijzen en een 
minimumniveau van 
interconnectiecapaciteit mede door nieuwe 
interconnectie binnen de regio en tussen 
regio’s mogelijk te maken voor de 
ontwikkeling van een effectieve 
mededinging en de verbetering van de 
voorzieningszekerheid.

Or. en

Amendement 507
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke elektriciteitsbeurzen 
uit te bouwen, grensoverschrijdende 
capaciteit toe te wijzen en een 
minimumniveau van 
interconnectiecapaciteit binnen de regio te 
waarborgen om de ontwikkeling van een 
effectieve mededinging mogelijk te maken.

2. De regelgevende instanties van de 
lidstaten werken samen om de invoering 
van operationele regelingen te bevorderen 
teneinde een optimaal beheer van het 
netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke elektriciteitsbeurzen 
uit te bouwen, grensoverschrijdende 
capaciteit toe te wijzen en een 
minimumniveau van 
interconnectiecapaciteit binnen de regio te 
waarborgen om de ontwikkeling van een 
effectieve mededinging mogelijk te maken.

Or. es
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Amendement 508
Lena Ek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 2 genoemde maatregelen 
worden waar nodig uitgevoerd in nauw 
overleg met andere relevante nationale 
instanties, onverminderd hun specifieke 
bevoegdheden.

Or. en

Amendement 509
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Teneinde te waarborgen dat de 
integratie van de regionale 
elektriciteitsmarkten wordt weerspiegeld 
door afdoende wettelijke structuren, 
verzekeren de nationale regelgevende 
instanties van de betrokken lidstaten, in 
nauwe samenwerking met en onder 
begeleiding van het Agentschap, dat in elk 
geval de volgende regelgevende taken 
worden uitgevoerd met betrekking tot hun 
regionale markten:-
a) harmonisatie op ten minste relevant 
regionaal niveau van alle markt- en 
technische codes voor de betrokken 
transmissiesysteembeheerders en andere 
marktspelers;
b) harmonisatie van de regels inzake het 
congestiebeheer en eerlijke herverdeling 
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van inkomsten en/of kosten van het 
congestiebeheer over alle marktspelers;
c) vastlegging van een aantal 
knooppunten of -zones die fungeren als 
geografische basis voor het instellen van 
locatiesignalen en de toekenning van 
orders;
d) regels ter verzekering dat de eigenaars 
en/of managers van de 
elektriciteitsbeurzen die op de 
desbetreffende gezamenlijke regionale 
markt opereren volledig onafhankelijk 
zijn van de eigenaars en/of managers van 
de activa voor elektriciteitsproductie.

Or. en

Motivering

Aangezien er vorderingen worden gemaakt in de ontwikkeling van regionale energiemarkten, 
zijn inspanningen ter voorkoming van een 'gat' in de wet tussen de nationale en regionale 
markt van essentieel belang. Daarom moeten de bevoegdheden van de nationale regelgever 
op dat terrein worden gespecificeerd .

Amendement 510
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“2 bis. De regelgevende instanties sluiten 
onderlinge overeenkomsten ter 
bevordering van de samenwerking op 
wetgevend gebied.”

Or. en

Motivering

Dit moet verdere grensoverschrijdende harmonisatie op wetgevend gebied aanmoedigen.
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Amendement 511
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“(2 bis) De regelgevende instanties in de 
EU hebben het recht onderlinge 
overeenkomsten te sluiten ter bevordering 
van de samenwerking op wetgevend 
gebied.”

Or. de

Motivering

De regelgevende instanties moeten binnen hun nationale wetgeving de bevoegdheid krijgen 
overeenkomsten te sluiten met andere regelgevende instanties in de EU ter bevordering van 
een betere samenwerking en coherentie op wetgevend gebied.

Amendement 512
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“2 bis. De regelgevende instanties in de 
EU hebben het recht onderlinge 
overeenkomsten te sluiten ter bevordering 
van de samenwerking op wetgevend 
gebied.”

Or. en

Motivering

De regelgevende instanties moeten binnen hun nationale wetgeving de bevoegdheid krijgen 
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overeenkomsten te sluiten met andere regelgevende instanties in de EU ter bevordering van 
een betere samenwerking en coherentie op wetgevend gebied.

Amendement 513
Lena Ek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“2 ter. Teneinde te waarborgen dat de 
integratie van de regionale 
elektriciteitsmarkten wordt weerspiegeld 
door afdoende wettelijke structuren, 
verzekeren de nationale regelgevers van 
de betrokken lidstaten, in nauwe 
samenwerking met en onder begeleiding 
van het Agentschap, dat in elk geval de 
volgende regelgevende taken worden 
uitgevoerd met betrekking tot hun 
regionale markten:
a) harmonisatie op ten minste relevant 
regionaal niveau van alle markt- en 
technische codes voor de betrokken 
transmissiesysteembeheerders en andere 
marktspelers; 
b) harmonisatie van de regels inzake het 
congestiebeheer en eerlijke herverdeling 
van inkomsten en/of kosten van het 
congestiebeheer over alle marktspelers; 
c) vastlegging van een aantal 
knooppunten of -zones die fungeren als 
geografische basis voor het instellen van 
locatiesignalen en de toekenning van 
orders;
d) regels ter verzekering dat de eigenaars 
en/of managers van de 
elektriciteitsbeurzen die op de 
desbetreffende gezamenlijke regionale 
markt opereren volledig onafhankelijk 
zijn van de eigenaars en/of managers van 
de activa voor elektriciteitsproductie. 
e) regels ter verzekering dat het 
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marktaandeel per beheerder per markt 
niet hoger is dan 20%.”

Or. en

Motivering

Aangezien er vorderingen worden gemaakt in de ontwikkeling van regionale energiemarkten, 
zijn inspanningen ter voorkoming van een 'gat' in de wet tussen de nationale en regionale 
markt van essentieel belang. Daarom moeten de bevoegdheden van de nationale regelgever 
op dat terrein worden gespecificeerd .

Amendement 514
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Agentschap neemt een besluit 
inzake het regelgevingsstelsel voor 
infrastructuur die ten minste twee lidstaten 
verbindt:

3. Het Agentschap neemt een besluit 
inzake het regelgevingsstelsel voor 
infrastructuur die ten minste twee lidstaten 
verbindt wanneer de bevoegde nationale 
regelgevende instanties niet in staat zijn 
gebleken over het passende 
regelgevingsstelsel overeenstemming te 
bereiken binnen een periode van zes 
maanden na de datum dat het dossier aan 
de laatste van deze regelgevende instanties 
is voorgelegd.

a) in reactie op een gezamenlijk verzoek 
van de bevoegde nationale regelgevende 
instanties, 
b) of, wanneer de bevoegde nationale 
regelgevende instanties niet in staat zijn 
gebleken over het passende 
regelgevingsstelsel overeenstemming te 
bereiken binnen een periode van zes 
maanden na de datum dat het dossier aan 
de laatste van deze regelgevende instanties 
is voorgelegd.
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Or. es

Motivering

Aangezien interconnecties van supranationale waarde alsmede van communautaire) belang 
en bevoegdheid zijn, moet het Agentschap de bevoegdheid bezitten tot het initiëren van 
besluitvormingsprocedures in gevallen waarin geen overeenstemming bestaat tussen de 
lidstaten. 

Amendement 515
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quinquies - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen over de omvang van de 
opdracht van de regelgevende instanties 
tot onderlinge samenwerking en tot 
samenwerking met het Agentschap en 
over de situaties waarin het Agentschap 
bevoegd wordt om te beslissen over het 
regelgevingsstelsel voor infrastructuur die 
ten minste twee lidstaten verbindt. 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

Or. es

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de uitzondering op artikel 8.1 niet automatisch de oprichting 
inhoudt van een gedifferentieerde ISO voor elk verticaal geïntegreerd bedrijf, indien vereist in 
het kader van artikel 10.
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Amendement 516
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quinquies - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen over de omvang van de 
opdracht van de regelgevende instanties 
tot onderlinge samenwerking en tot 
samenwerking met het Agentschap en 
over de situaties waarin het Agentschap 
bevoegd wordt om te beslissen over het 
regelgevingsstelsel voor infrastructuur die 
ten minste twee lidstaten verbindt. 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

Or. en

Motivering

Schrapping van de comitologieprocedure.

Amendement 517
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quinquies - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen over de omvang van de 
opdracht van de regelgevende instanties tot 

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen over de omvang van de 
opdracht van de regelgevende instanties tot 
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onderlinge samenwerking en tot 
samenwerking met het Agentschap en over 
de situaties waarin het Agentschap 
bevoegd wordt om te beslissen over het 
regelgevingsstelsel voor infrastructuur die 
ten minste twee lidstaten verbindt. 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.

onderlinge samenwerking en tot 
samenwerking met het Agentschap. 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 bis, 
lid 3.

Or. en

Amendement 518
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quinquies - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen over de omvang van de 
opdracht van de regelgevende instanties tot 
onderlinge samenwerking en tot 
samenwerking met het Agentschap en over 
de situaties waarin het Agentschap 
bevoegd wordt om te beslissen over het 
regelgevingsstelsel voor infrastructuur die 
ten minste twee lidstaten verbindt. 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.

4. De Commissie kan richtsnoeren wijzigen
over de omvang van de opdracht van de 
regelgevende instanties tot onderlinge 
samenwerking en tot samenwerking met 
het Agentschap en over de situaties waarin 
het Agentschap bevoegd wordt om te 
beslissen over het regelgevingsstelsel voor 
infrastructuur die ten minste twee lidstaten 
verbindt. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt gewijzigd overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.

Or. de
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Motivering

Dit voorstel heeft tot doel te waarborgen dat de richtsnoeren volgens de normale procedure 
door het Parlement en de Raad worden aangenomen. De toekenning van bevoegdheden aan 
de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement 519
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap geeft binnen een termijn 
van vier maanden zijn advies aan de 
regelgevende instantie die hierom heeft 
verzocht of aan de Commissie, alsook aan 
de regelgevende instantie die het besluit in 
kwestie heeft genomen.

2. Het Agentschap geeft binnen een termijn 
van twee maanden zijn advies aan de 
regelgevende instantie die hierom heeft 
verzocht of aan de Commissie, alsook aan 
de regelgevende instantie die het besluit in 
kwestie heeft genomen.

Or. de

Motivering

Korter tijdsbestek.

Amendement 520
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 sexies - lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
waarin de voor de toepassing van dit 
artikel te volgen procedure nader wordt 
omschreven. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 

Schrappen
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vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.

Or. de

Motivering

Dit voorstel heeft tot doel te waarborgen dat de richtsnoeren volgens de normale procedure 
door het Parlement en de Raad worden aangenomen. De toekenning van bevoegdheden aan 
de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement 521
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten eisen van hun 
elektriciteitsleveranciers dat zij gedurende 
ten minste vijf jaar de relevante gegevens 
met betrekking tot al hun transacties in 
elektriciteitsleveringscontracten en 
elektriciteitsderivaten met grootafnemers 
en transportnetbeheerders ter beschikking 
houden van hun nationale regelgevende 
instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie.

1. De lidstaten eisen van hun 
elektriciteitsleveranciers dat zij gedurende 
ten minste vijf jaar de noodzakelijke 
gegevens met betrekking tot al hun 
transacties in 
elektriciteitsleveringscontracten en 
elektriciteitsderivaten met grootafnemers 
en transportnetbeheerders ter beschikking 
houden van de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie.

Or. de

Motivering

Rapportering bevat economisch gevoelige informatie die niet mag worden gepubliceerd. 
Daarom moet er een helder onderscheid worden gemaakt tussen gegevens die alleen maar 
hoeven te worden bewaard en gegevens die openbaar moeten worden gemaakt. Artikel 22 
septies moet alleen de randvoorwaarden omschrijven van de verplichte gegevensregistratie 
en niet de precieze inhoud specificeren van de gegevens in kwestie. Dat moet gebeuren in de 
desbetreffende richtsnoeren.
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Amendement 522
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten eisen van hun 
elektriciteitsleveranciers dat zij gedurende 
ten minste vijf jaar de relevante gegevens 
met betrekking tot al hun transacties in 
elektriciteitsleveringscontracten en 
elektriciteitsderivaten met grootafnemers 
en transportnetbeheerders ter beschikking 
houden van hun nationale regelgevende 
instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie.

1. De lidstaten eisen van hun 
elektriciteitsleveranciers dat zij gedurende 
ten minste vijf jaar de relevante gegevens 
met betrekking tot al hun transacties in 
elektriciteitsleveringscontracten en 
elektriciteitsderivaten met grootafnemers 
en transportnetbeheerders ter beschikking 
houden van de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie.

Or. de

Motivering

Artikel 22 septies moet alleen de randvoorwaarden omschrijven van de verplichte 
gegevensregistratie en niet de precieze inhoud specificeren van de gegevens in kwestie. Dat 
moet gebeuren in de desbetreffende richtsnoeren.

Amendement 523
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze gegevens omvatten bijzonderheden 
betreffende de kenmerken van de relevante 
transacties, zoals looptijd, leverings- en 
betalingsregels, de hoeveelheden, de 
uitvoeringsdatums en -tijdstippen, de 
transactieprijzen en middelen om de 
grootafnemer te identificeren, alsmede 

2. Deze gegevens kunnen bijzonderheden 
bevatten betreffende de kenmerken van de 
relevante transacties, zoals looptijd, 
leverings- en betalingsregels, de 
hoeveelheden, de uitvoeringsdatums en -
tijdstippen, de transactieprijzen en 
middelen om de grootafnemer te 
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gespecificeerde nadere gegevens over alle 
openstaande posities in 
elektriciteitsleveringscontracten en 
elektriciteitsderivaten.

identificeren, alsmede gespecificeerde 
nadere gegevens over alle openstaande 
posities in elektriciteitsleveringscontracten 
en elektriciteitsderivaten.

Or. de

Motivering

Artikel 22 septies moet alleen de randvoorwaarden omschrijven van de verplichte 
gegevensregistratie en niet de precieze inhoud specificeren van de gegevens in kwestie. Dat 
moet gebeuren in de desbetreffende richtsnoeren.

Amendement 524
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze gegevens omvatten bijzonderheden 
betreffende de kenmerken van de relevante 
transacties, zoals looptijd, leverings- en 
betalingsregels, de hoeveelheden, de 
uitvoeringsdatums en -tijdstippen, de 
transactieprijzen en middelen om de 
grootafnemer te identificeren, alsmede 
gespecificeerde nadere gegevens over alle 
openstaande posities in 
elektriciteitsleveringscontracten en 
elektriciteitsderivaten.

2. Deze gegevens kunnen bijzonderheden 
omvatten betreffende de kenmerken van de 
relevante transacties, zoals looptijd, 
leverings- en betalingsregels, de 
hoeveelheden, de uitvoeringsdatums en -
tijdstippen, de transactieprijzen en 
middelen om de grootafnemer te 
identificeren, alsmede gespecificeerde 
nadere gegevens over alle openstaande 
posities in elektriciteitsleveringscontracten 
en elektriciteitsderivaten.

Or. de

Motivering

Rapportering bevat economisch gevoelige informatie die niet mag worden gepubliceerd. 
Daarom moet er een helder onderscheid worden gemaakt tussen gegevens die alleen maar 
hoeven te worden bewaard en gegevens die openbaar moeten worden gemaakt. Artikel 22 
septies moet alleen de randvoorwaarden omschrijven van de verplichte gegevensregistratie 
en niet de precieze inhoud specificeren van de gegevens in kwestie. Dat moet gebeuren in de 
desbetreffende richtsnoeren.
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Amendement 525
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van
marktdeelnemers op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of 
afzonderlijke transacties niet wordt 
vrijgegeven. Dit lid is niet van toepassing 
op informatie over financiële 
instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2004/39/EG vallen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Artikel 22 septies moet alleen de randvoorwaarden omschrijven van de verplichte 
gegevensregistratie en niet de precieze inhoud specificeren van de gegevens in kwestie. Dat 
moet gebeuren in de desbetreffende richtsnoeren.

Amendement 526
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van 

Schrappen
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marktdeelnemers op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of 
afzonderlijke transacties niet wordt 
vrijgegeven. Dit lid is niet van toepassing 
op informatie over financiële 
instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2004/39/EG vallen.

Or. de

Motivering

Rapportering bevat economisch gevoelige informatie die niet mag worden gepubliceerd. 
Daarom dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen gegevens voor 
rapportering en gegevens voor publicatie. Artikel 22 septies dient gewoon de voorwaarden te 
omschrijven voor verplichte rapportering, en niet de exacte inhoud van de betreffende 
gegevens. Dit dient in de relevante richtsnoeren te worden gedaan.

Amendement 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van 
marktdeelnemers op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of 
afzonderlijke transacties niet wordt 
vrijgegeven. Dit lid is niet van toepassing 
op informatie over financiële 
instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2004/39/EG vallen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

In het nieuwe artikel dienen algemene bepalingen voor rapportering te worden voorgesteld. 
Er mag niet worden voorgeschreven dat alle gegevens ter beschikking moeten staan van alle 
autoriteiten die zouden kunnen beslissen ze te publiceren. Commercieel gevoelige gegevens 
mogen eigenlijk enkel worden gegeven als de antitrustautoriteiten een procedure opstarten. 
Er moet een duidelijk onderscheid komen tussen rapportering en het sturen en publiceren van 
informatie.

Amendement 528
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van 
marktdeelnemers op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke 
transacties niet wordt vrijgegeven. Dit lid 
is niet van toepassing op informatie over 
financiële instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2004/39/EG vallen.

3. Om de algemene transparantie van de 
regelingen te verhogen, kan de 
regelgevende instantie besluiten om 
elementen van de informatie die van 
leveringsbedrijven afkomstig is, ter 
beschikking te stellen van 
marktdeelnemers op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke 
transacties niet wordt vrijgegeven. Dit lid 
is niet van toepassing op informatie over 
financiële instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2004/39/EG vallen.

Or. en

Motivering

Er moet meer duidelijkheid komen omtrent de aard en de doelstellingen van het vrijgeven van 
de informatie die de regelgevende instantie heeft verzameld. Dit moet voorkomen dat de 
nationale regelgevende instanties op een discretionaire of zelfs discriminerende manier 
informatie bekendmaken.
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Amendement 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van
marktdeelnemers op voorwaarde dat
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke 
transacties niet wordt vrijgegeven. Dit lid 
is niet van toepassing op informatie over 
financiële instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2004/39/EG vallen.

3. De regelgevende instantie brengt 
verslag uit over de resultaten van haar 
onderzoeken of haar verzoek aan
marktdeelnemers zonder dat commercieel 
gevoelige informatie inzake afzonderlijke 
marktspelers of afzonderlijke transacties 
wordt vrijgegeven. 

Or. en

Motivering

De aanpassingen aan lid 3 zijn nodig om ervoor te zorgen dat de besluitvorming altijd 
transparant is, zonder dat de commerciële vertrouwelijkheid wordt geschaad.

Amendement 530
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen 
waarin de methoden en regelingen voor 
de rapportering van transacties en de 
vorm en inhoud van bedoelde verslagen 
worden omschreven. Deze maatregel, die 

Schrappen
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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 bevoegdheden die de Commissie hier voorstelt om richtsnoeren vast te stellen op basis van 
de regelgevingsprocedure met toetsing, legt de rechten van het Europees Parlement aan 
banden en dient te worden verworpen.

Amendement 531
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen 
waarin de methoden en regelingen voor 
de rapportering van transacties en de 
vorm en inhoud van bedoelde verslagen 
worden omschreven. 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

Or. de

Motivering

Artikel 22 septies dient gewoon de voorwaarden te omschrijven voor verplichte rapportering, 
en niet de exacte inhoud van de betreffende gegevens. Dit dient in de relevante richtsnoeren te 
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worden gedaan.

Amendement 532
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen 
waarin de methoden en regelingen voor 
de rapportering van transacties en de 
vorm en inhoud van bedoelde verslagen 
worden omschreven. 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

Or. de

Motivering

Rapportering bevat economisch gevoelige informatie die niet mag worden gepubliceerd. 
Daarom dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen gegevens voor 
rapportering en gegevens voor publicatie. Artikel 22 septies dient gewoon de voorwaarden te 
omschrijven voor verplichte rapportering, en niet de exacte inhoud van de betreffende 
gegevens. Dit dient in de relevante richtsnoeren te worden gedaan.

Amendement 533
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen 
waarin de methoden en regelingen voor 
de rapportering van transacties en de 
vorm en inhoud van bedoelde verslagen 
worden omschreven. 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

Or. de

Motivering

Deze machtiging voor richtsnoeren is niet nodig omdat het niet duidelijk is hoe deze details 
kunnen worden vastgesteld met een comitologieprocedure.

Amendement 534
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen waarin 
de methoden en regelingen voor de 
rapportering van transacties en de vorm en 
inhoud van bedoelde verslagen worden
omschreven. 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, 

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie de richtsnoeren wijzigen
waarin de methoden en regelingen voor de 
rapportering van transacties en de vorm en 
inhoud van bedoelde verslagen werden
omschreven. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt gewijzigd overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
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lid 3. lid 3.

Or. de

Motivering

Dit voorstel moet ervoor zorgen dat de richtsnoeren via de normale procedure door het 
Parlement en de Raad worden goedgekeurd. De Commissie kan enkel de bevoegdheid krijgen 
om de nodige aanpassingen te doen.

Amendement 535
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wat transacties in 
elektriciteitsderivaten van 
leveringsbedrijven met grootafnemers en 
transportnetbeheerders betreft, wordt dit 
artikel pas van kracht nadat de 
Commissie de in lid 4 bedoelde 
richtsnoeren heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. de

Motivering

Artikel 22 septies dient gewoon de voorwaarden te omschrijven voor verplichte rapportering, 
en niet de exacte inhoud van de betreffende gegevens. Dit dient in de relevante richtsnoeren te 
worden gedaan.
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Amendement 536
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wat transacties in 
elektriciteitsderivaten van 
leveringsbedrijven met grootafnemers en 
transportnetbeheerders betreft, wordt dit 
artikel pas van kracht nadat de 
Commissie de in lid 4 bedoelde 
richtsnoeren heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. de

Motivering

Rapportering bevat economisch gevoelige informatie die niet mag worden gepubliceerd. 
Daarom dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen gegevens voor 
rapportering en gegevens voor publicatie. Artikel 22 septies dient gewoon de voorwaarden te 
omschrijven voor verplichte rapportering, en niet de exacte inhoud van de betreffende 
gegevens. Dit dient in de relevante richtsnoeren te worden gedaan.

Amendement 537
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wat transacties in 
elektriciteitsderivaten van 
leveringsbedrijven met grootafnemers en 
transportnetbeheerders betreft, wordt dit 
artikel pas van kracht nadat de 
Commissie de in lid 4 bedoelde 
richtsnoeren heeft vastgesteld.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Aangezien artikel 22 septies, lid 2, voldoende duidelijk beschrijft welke gegevens moeten 
worden gerapporteerd, is er geen verduidelijking door richtsnoeren nodig.

Amendement 538
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wat transacties in elektriciteitsderivaten 
van leveringsbedrijven met grootafnemers 
en transportnetbeheerders betreft, wordt dit 
artikel pas van kracht nadat de Commissie 
de in lid 4 bedoelde richtsnoeren heeft 
vastgesteld.

5. Wat transacties in elektriciteitsderivaten 
van leveringsbedrijven met grootafnemers
en transportnetbeheerders betreft, wordt dit 
artikel pas van kracht nadat de in lid 4 
bedoelde richtsnoeren werden 
goedgekeurd.

Or. de

Motivering

Dit voorstel moet ervoor zorgen dat de richtsnoeren via de normale procedure door het 
Parlement en de Raad worden goedgekeurd. De Commissie kan enkel de bevoegdheid krijgen 
om de nodige aanpassingen te doen.

Amendement 539
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Artikel 22 septies bis
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1. Onverminderd artikel 22 quater, lid 3, 
letter b), mogen nationale regelgevende 
instanties netgebruikers met een sterke 
marktpositie zoals bepaald in artikel 22 
nonies:
a) verplichten om transparantie te 
verzekeren bij de publicatie van specifieke 
informatie zoals boekhoudkundige 
informatie, bestekken, specifieke gegevens 
van verkoopovereenkomsten, 
voorwaarden voor de levering van en/of 
de toegang tot diensten, en prijzen;
b) verplichten om contractanten gelijk te 
behandelen indien zij vaststellen dat
netgebruikers contractanten voor 
gelijkaardige transacties discrimineert. Zij 
kunnen hen verplichten om belangrijke, 
discriminerende clausules uit het contract
te schrappen, bijvoorbeeld over prijzen, 
betalingstermijnen, discriminerende 
verkoop- en aankoopvoorwaarden en -
technieken, en om contractuele clausules 
weg te laten die het afsluiten van het 
contract onderwerpen aan voorwaarden 
en afspraken die, door hun aard of in 
vergelijking met wat gebruikelijk is bij 
contracten, niet stroken met het voorwerp 
van het contract;
c) verplichtingen opleggen indien zij 
vaststellen dat van een effectieve 
concurrentie geen sprake is waardoor 
netgebruikers de prijzen buitensporig laag 
of hoog kunnen houden. Deze 
verplichtingen kunnen verband houden 
met tijdelijke prijscontrole, zoals 
afstemming van de prijzen op de kosten, 
en met de kostenberekeningen en 
tariefsystemen. Wanneer de netgebruikers 
verplicht worden om hun tarieven af te 
stemmen op de kosten, moet de 
prijscontrole gebaseerd zijn op de kosten 
die de netgebruiker maakt voor de 
productie en voor investeringen, rekening 
houdend op de juiste resultaten van de 
investeringen bij normale 
bedrijfsomstandigheden.
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2. De nationale regelgevende instanties 
mogen netgebruikers met een sterke 
marktpositie zoals bepaald in artikel 22 
nonies, lid 1, en na het volbrengen van de 
procedures in artikel 22 nonies, verbieden 
om:
a) buitensporige prijzen aan te rekenen 
aan de concurrenten van betrokken 
bedrijven of van bedrijven die deel 
uitmaken van verticaal geïntegreerde 
bedrijven zoals bepaald in artikel 2;
b) te lage prijzen aan te rekenen in 
vergelijking met de prijzen van efficiënte 
concurrenten;
c) voorkeur te geven aan bepaalde 
consumentengroepen; of
d) buitenmatig diensten te convergeren.
3. Een mechanisme om beroep aan te 
tekenen wordt ingesteld, onverminderd
het recht van beroep onder de 
Gemeenschapswetgeving en de nationale 
wetgeving. Het beroep heeft geen 
opschortende werking.”

Or. en

Motivering

Indien een nationale regelgevende instantie van mening is dat de markt voor elektriciteit 
gedomineerd wordt door een of meerdere netgebruikers, moet zij maatregelen kunnen 
opleggen zodat de markt voordelen brengt voor de eindgebruikers, maar ook competitiever 
wordt. Tegelijk moet ook een mechanisme om beroep aan te tekenen worden ingesteld.

Amendement 540
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Artikel 22 septies ter
1. Om de effectieve concurrentie op de
elektriciteits- en gasmarkt te bevorderen, 
misbruiken van dominante posities te 
vermijden en de gebruikersbelangen te 
verdedigen, moeten de nationale 
regelgevende instanties een analyse 
uitvoeren van de markt voor afnemers, 
eindafnemers en ondersteunende diensten 
uit de groothandel om te bepalen in 
hoeverre er sprake is van effectieve 
concurrentie in de relevante markt.
2. Indien de concurrentie in de 
geïdentificeerde markten niet voldoet aan 
de doelstellingen in artikel 1, moeten de 
nationale regelgevende instanties 
analyseren of een netgebruiker een 
dominante positie heeft, d.w.z. een 
economisch sterke positie waardoor de 
netgebruiker bijna volledig onafhankelijk 
van zijn concurrenten, afnemers en 
eindconsumenten kan handelen. De 
nationale regelgevende instanties moeten 
de resultaten van hun analyse op hun 
officiële website publiceren.
3. Bij het identificeren van netgebruikers 
met een relevante sterke marktpositie, en 
onverminderd het Gemeenschapsrecht, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties rekening houden met:
a) de aanwezigheid van een netbeheerder 
in het geografische gebied van een 
bepaalde markt en in betrokken markten, 
waarbij door het verband tussen de twee 
markten de sterke marktpositie in de ene 
markt wordt overgedragen naar de andere 
markt en ervoor zorgt dat de marktpositie 
van de beheerder in kwestie wordt 
versterkt;
b) de grootte van de netgebruiker en zijn 
marktaandeel;
c) de omvang van de activiteiten van de 
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netgebruiker en de bedrijven die onder 
zijn toezicht staan, en van de activiteiten 
van het bedrijf dat toezicht houdt op de 
netgebruiker, verticale integratie en de 
unieke eigenschappen van de 
geïdentificeerde markten op het gebied 
van relaties, productdiversificatie, en de 
omvang van goederen en diensten die als 
pakket worden aangeboden;
d) aanwezigheid van belemmeringen voor 
markttoegang, -groei en -expansie;
e) onmogelijkheid of beperkte 
mogelijkheid om een tegenwicht te 
vormen tegen de koopkracht;
f) afwezigheid van mogelijke 
concurrentie;
g) schaalvoordelen en activiteit. 
4. Ten laatste twee jaar na de 
inwerkingtreding van Richtlijn …/…/EG 
(tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor elektriciteit) en 
telkens drie jaar na de vorige herziening, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties een marktanalyse uitvoeren in 
de relevante markten. Elke netbeheerder 
mag verzoeken de marktanalyse vroeger 
uit te voeren indien de 
concurrentiesituatie in de relevante
markten grondig is gewijzigd sinds de 
laatste marktanalyse en indien de 
conclusies waarnaar in lid 2 wordt 
verwezen, meer dan een jaar ervoor 
werden gepubliceerd. Elke weigering van 
een verzoek om een bijkomende 
marktanalyse, moet gegrond zijn.

Or. en

Motivering

De elektriciteitssector in de Europese Unie is onderhevig aan concurrentieproblemen door de 
hoge concentratie, de verticale integratie en de complexiteit van de aanbiedingen. Bovendien 
moeten de regelgevers door de structuur van de sector (natuurlijk monopolie en het feit dat 
investeringen voor structurele wijzigingen 10 jaar nodig hebben) op korte termijn kunnen 
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optreden. In overeenstemming met de telecommunicatiesector dienen regelgevers de markt te 
kunnen analyseren en bepalen of een netgebruiker een dominante positie heeft.

Amendement 541
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het volgende lid wordt aan artikel 
26 toegevoegd:
“2 bis. De lidstaten mogen 
industriegebieden vrijstellen van de 
bepalingen in hoofdstukken III, IV, V, VI 
en VII. Van het beginsel van de toegang 
van derden wordt niet afgeweken. De 
afwijkingen mogen bovendien de 
openbare distributienetten bij de 
uitvoering van hun taak niet hinderen.”

Or. xm

(Toevoeging van een nieuw lid 2 bis aan artikel 26 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Voor industriegebieden dienen speciale regels te worden opgesteld aangezien in deze sector 
de gebruikers hoofdzakelijk industriële afnemers zijn.

Amendement 542
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het volgende lid moet aan artikel 
26 worden toegevoegd:
“2 bis. De lidstaten mogen 
industriegebieden vrijstellen van de 
bepalingen in hoofdstukken III, IV, V, VI 
en VII. Van het beginsel van de toegang 
van derden wordt niet afgeweken. De 
afwijkingen mogen bovendien de 
openbare distributienetten bij de 
uitvoering van hun taak niet hinderen.”

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 2 bis aan artikel 26 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Tegenwoordig hoeven de energienetbeheerders op industrieterreinen in alle lidstaten niet te 
voldoen aan de verplichtingen voor netbeheer. De Gemeenschapswetgeving moet de lidstaten 
formeel in staat stellen in afwijkingen te voorzien voor industrieterreinen om de 
rechtszekerheid te kunnen verzekeren. De andere aanpak voor industrienetten is belangrijk 
omdat het in verhouding staat tot de inspanningen, zonder de doelstellingen van liberalisatie
uit het oog te verliezen. Dit brengt de rechten van eindgebruikers op industrieterreinen niet in 
gevaar. Er zijn normaal weinig onafhankelijke eindgebruikers die door industrieterreinen 
worden bevoorraad.

Amendement 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 28 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 28, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
(h bis) de mechanismen die de lidstaten 
gebruiken om alle milieukosten, en niet 
alleen de kosten op het gebied van 
klimaatsverandering, door te rekenen in 
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de energieprijs en de gevolgen daarvan op 
de brandstofkeuze.”

Or. en

(Toevoeging van een nieuwe letter aan artikel 28, lid 1, van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Als de milieukosten door energieproductie niet in de prijs worden verrekend, zal de markt uit 
evenwicht geraken. In de regeling voor de handel in emissierechten werd rekening gehouden 
met de kosten van CO2-uitstoot via het veilen van certificaten, maar er moeten ook initiatieven 
komen om andere milieukosten in de energieprijs op te nemen. De Commissie zou dergelijke 
verstoringen van de markt moeten beginnen controleren.

Amendement 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 28 – lid 3 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) In artikel 28, lid 3, wordt de derde 
alinea vervangen door:
“Ten laatste op [datum van omzetting plus 
vijf jaar] herziet de Commissie de 
bepalingen over de scheiding van 
transportnetten en hun impact op de 
werking van de interne markt voor 
elektriciteit. Zij gaat vooral na in hoeverre 
de optie van effectieve en efficiënte 
scheiding, waarvan sprake is in artikel 8 
quater, succesvol was voor een eerlijke en 
effectieve concurrentie in de interne 
markt voor elektriciteit. De Commissie 
neemt de resultaten van de herziening op
in het verslag waarnaar in lid 1 wordt 
verwezen. Uit het verslag blijkt in het 
bijzonder of de Commissie amendementen 
op deze richtlijn moet voorstellen en of 
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artikel 8 voor alle lidstaten verplicht moet 
worden gemaakt zodat eerlijke en 
effectieve concurrentie in de interne 
markt voor elektriciteit kan worden 
verzekerd. De conclusie over het al dan 
niet voorstellen van amendementen moet 
gedetailleerd worden beargumenteerd. 
Indien nodig moet samen met het verslag 
een wetgevingsvoorstel worden 
ingediend.”

Or. en

(Ter vervanging van artikel 28, lid 3, alinea 3, van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Met deze wijziging wordt de Commissie verzocht de impact grondig te herzien van de 
bepalingen over de scheiding en in het bijzonder het succes van een effectieve en efficiënte 
scheiding. De Commissie wordt verzocht een verslag in te dienen over de herziening en, 
indien nodig, amendementen voor te stellen op de richtlijn indien de effectieve en efficiënte 
scheiding niet voldoende blijkt.

Amendement 545
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter a) – inleidende formule en streepjes 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Bijlage A, letter a), streepjes 1 
en 2, worden als volgt gewijzigd:
“a) recht hebben op een contract met 
hun elektriciteitsleverancier en met de 
distributienetbeheerder indien van 
toepassing, waarin zijn opgenomen
indien van toepassing voor het soort 
contract:
- de identiteit en het adres van het 
bedrijf,
- de geleverde diensten, het aangeboden
kwaliteitsniveau van de commerciële en 
technische diensten en de benodigde tijd 
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voor de dienstactivering,”

Or. de

Motivering

Over het tweede streepje: de leveringskwaliteit is een basisrecht in een competitieve markt. 
Het zou echter al duidelijk moeten zijn dat in dit geval “kwaliteit” commerciële en technische 
kwaliteit impliceert (later zal het juiste niveau worden bepaald). De “eerste aansluiting” is 
eigenlijk een marginale omschrijving; het betekent de eerste maal dat een nieuwe site op het 
distributienet wordt aangesloten.

Amendement 546
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter a) – inleidende formule en streepjes 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Bijlage A, punt a), streepjes 1
en 2, worden vervangen door:
“a) recht hebben op een contract met 
hun elektriciteitsleverancier en met de 
distributienetbeheerder indien van 
toepassing, waarin zijn opgenomen,
indien van toepassing voor het soort 
contract:
- de identiteit en het adres van het 
bedrijf,
- de geleverde diensten, het aangeboden
kwaliteitsniveau van de commerciële en 
technische diensten en de benodigde tijd 
voor de dienstactivering,”

Or. en

Motivering

Dit amendement moet een paar termen verduidelijken en definiëren die in de praktijk 
onduidelijk bleken te zijn. Voor de kwaliteit van de diensten moet worden verduidelijkt dat 
“kwaliteit” commerciële en technische kwaliteit impliceert (later zal het juiste niveau worden 
bepaald). De “eerste aansluiting” is eigenlijk een marginale omschrijving; het betekent de 
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eerste maal dat een nieuwe site op het distributienet wordt aangesloten.

Amendement 547
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter a) – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Bijlage A, letter a), streepje 2, 
wordt vervangen door:
“- de geleverde diensten, het aangeboden
kwaliteitsniveau van de commerciële en 
technische diensten en de benodigde tijd 
voor de dienstactivering,”

Or. en

(Andere formulering van bijlage A, lid a, streepje 2 ,van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

“Kwaliteitsniveaus van de diensten” zou moeten verwijzen naar zowel commerciële als 
technische kwaliteit. “De benodigde tijd voor de eerste aansluiting” is te eng bepaald en moet 
worden uitgebreid naar alle gevallen van aansluiting.

Amendement 548
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quinquies) Bijlage A, letter c), wordt
vervangen door:
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“c) transparante, onafhankelijke
informatie ontvangen, gebaseerd op 
gemeenschappelijke criteria, over 
geldende prijzen en tarieven en over 
standaardvoorwaarden met betrekking 
tot de toegang tot en het gebruik van 
elektriciteitsdiensten op nationaal en 
Gemeenschapsniveau;”

Or. en

(Andere formulering van lid c van bijlage A van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement 549
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 sexies) Bijlage A, letter d), wordt
vervangen door: 
“d) een ruime keuze van betalingswijzen 
wordt geboden om kwetsbare afnemers 
niet te discrimineren. Zo moeten, indien 
van toepassing, voorafbetaalde 
meettoestellen en kosteloze 
tariefcalculators beschikbaar zijn. Ieder 
verschil in voorwaarden komt evenredig 
overeen met de kosten die de 
verschillende betalingswijzen voor de 
leverancier meebrengen. De algemene 
voorwaarden van de contracten dienen 
eerlijk en transparant te zijn. Zij zijn 
gesteld in duidelijke en begrijpelijke 
taal. Afnemers worden beschermd tegen 
oneerlijke of misleidende 
verkoopmethoden, zoals niet-
contractuele belemmeringen door de 
elektriciteitshandelaar;”

Or. en
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(Dezelfde formulering als letter d) van bijlage A van Richtlijn 2003/54/EG met enkele nieuwe 
elementen)

Amendement 550
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 sexies) Bijlage A, letter d), wordt
vervangen door:
“d) een ruime keuze van betalingswijzen 
wordt geboden die kwetsbare afnemers 
niet discrimineren. Ieder verschil in 
voorwaarden komt overeen met de 
kosten die de verschillende 
betalingswijzen voor de leverancier 
meebrengen. De algemene voorwaarden 
van de contracten dienen eerlijk en 
transparant te zijn. Zij zijn gesteld in 
duidelijke en begrijpelijke taal. 
Afnemers worden beschermd tegen 
oneerlijke of misleidende 
verkoopmethoden, zoals niet-
contractuele belemmeringen door de 
elektriciteitshandelaar;”

Or. en

(Andere formulering van letter d) van bijlage A van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Kwetsbare afnemers moeten in het bijzonder worden beschermd voor betalingswijzen die hen 
oneerlijk benadelen.
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Amendement 551
Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot 
die gegevens. Deze dienstverlening brengt 
geen extra kosten mee voor de 
consument;

h) gemakkelijk van leverancier kunnen 
veranderen. De lidstaten zorgen ervoor
dat de afnemers toegang hebben tot de 
gegevens die nodig zijn om van 
leverancier te veranderen en dat zij de 
bedrijven met een leveringsvergunning
toegang kunnen geven tot hun gegevens. 
Deze dienst moet kosteloos zijn. De partij 
die verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer moet met toestemming 
van de afnemer en op gegrond verzoek
gegevens rechtstreeks aan een bedrijf 
verstrekken. De lidstaten zorgen ervoor dat 
er een akkoord is tussen de partijen over 
welke gegevens zij wensen voor een vlotte 
overgang van de afnemer, over een 
welomschreven procedure voor deze 
overgang en over de gegevens die de 
afnemer kan opvragen. De leverancier 
houdt minstens de exacte maandelijkse 
verbruiksgegevens bij die hij via de 
intelligente meters heeft verzameld. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de intelligente 
meters zo snel mogelijk, en uiterlijk tegen
2020, worden verspreid. De afnemer moet 
dan de verzamelde gegevens kunnen 
opvragen en ontvangen in een begrijpbaar 
formaat en tegen een prijs die in 
verhouding staat tot de geleverde dienst.

Or. en
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Amendement 552
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Deze dienstverlening brengt
geen extra kosten mee voor de consument;

h) gemakkelijk van leverancier kunnen 
veranderen. De lidstaten zorgen ervoor 
dat bij de overgang de nodige informatie 
over de leveringsplaats, de 
verbruiksgegevens of een 
standaardverbruikersprofiel gratis 
beschikbaar is voor de ondernemingen die 
gemachtigd zijn om dergelijke gegevens te 
ontvangen. De partij die verantwoordelijk 
is voor het gegevensbeheer is verplicht 
deze gegevens aan het bedrijf te 
verstrekken. 

De lidstaten zorgen ervoor dat een
gegevensformaat is afgesproken, alsook 
een procedure voor leveranciers en indien 
nodig voor consumenten om toegang te 
krijgen tot die gegevens. Deze bijzondere 
dienstverlening zal geen extra expliciete
kosten meebrengen voor de consument.

Or. en

Motivering

Dit amendement benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de nieuwe leverancier, en 
slechts in mindere mate de afnemer, alle gegevens die nodig zijn om van leverancier te 
veranderen, rechtstreeks kan opvragen. In een competitieve markt zullen uiteindelijk alle 
extra kosten aan de afnemers worden doorgerekend. De andere formulering moet dit 
verduidelijken.
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Amendement 553
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Deze dienstverlening brengt 
geen extra kosten mee voor de consument;

h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en zonder 
transactiekost, leveranciers toegang te 
geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht op alle 
gegronde verzoeken om deze gegevens in 
te gaan. De lidstaten leggen een 
gegevensformaat vast, alsook een 
procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. De regelgevende instanties 
zullen alle kosten die uit deze dienst 
voortvloeien, erkennen;

Or. de

Motivering

Alle verzoeken om gegevens moeten gegrond zijn. Er moeten ook inspanningen worden 
geleverd zodat alle hoge IT- en boekhoudkundige kosten worden erkend.

Amendement 554
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 

h) gemakkelijk van leverancier kunnen 
veranderen. De lidstaten zorgen ervoor
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uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Deze dienstverlening brengt
geen extra kosten mee voor de consument.

dat bij de overgang de nodige informatie 
over de leveringsplaats, de 
verbruiksgegevens of een 
standaardverbruikersprofiel gratis 
beschikbaar is voor de ondernemingen die 
gemachtigd zijn om dergelijke gegevens te 
ontvangen. De partij die verantwoordelijk 
is voor het gegevensbeheer is verplicht 
deze gegevens aan het bedrijf te 
verstrekken. De lidstaten zorgen ervoor dat 
een gegevensformaat is afgesproken, 
alsook een procedure voor leveranciers en 
indien nodig voor consumenten om 
toegang te krijgen tot die gegevens. Deze 
bijzondere dienstverlening zal geen extra 
expliciete kosten meebrengen voor de 
consument.

Or. en

Motivering

Dit amendement benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de nieuwe leverancier alle 
gegevens die nodig zijn om van leverancier te veranderen, rechtstreeks kan opvragen. 
Leveranciers moeten niet noodzakelijk een vergunning hebben en aangezien het de nieuwe 
leverancier is die meestal de verbruiksgegevens nodig heeft, mag bij de verandering worden 
geëist dat de gegevens worden meegedeeld door gemachtigde derde meetbedrijven, in plaats 
van door de leverancier. In een competitieve markt zullen uiteindelijk alle extra kosten aan de 
afnemers worden doorgerekend.

Amendement 555
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning
toegang te geven tot hun geregistreerde 

h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
gemachtigde leveringsbedrijven toegang te 
geven tot hun geregistreerde 
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verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Deze dienstverlening brengt 
geen extra kosten mee voor de consument.

verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Deze dienstverlening brengt 
geen extra kosten mee voor de consument.

Or. en

Motivering

In bepaalde landen, zoals Oostenrijk, moeten leveranciers geen vergunning hebben voor de 
uitoefening van hun activiteit.

Amendement 556
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

Schrappen

Or. de

Motivering

Een maandelijkse factuur kan slechts worden opgemaakt na een bepaalde overgangsperiode. 
Aangezien nog niet overal de elektronische meting op afstand is ingevoerd, worden 
administratiekosten door de maandelijkse facturering twaalfmaal aangerekend. Dit kan
leiden tot een hogere kost voor de eindafnemer en de markttoegang tot nieuwe leveranciers 
met kleine marges bemoeilijken.
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Amendement 557
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

Schrappen

Or. de

Motivering

Zolang de elektronische meting op afstand nog niet overal is ingevoerd, worden door de 
maandelijkse facturen de administratiekosten twaalfmaal aangerekend. Dit kan leiden tot een 
hogere kost voor de eindafnemer en de markttoegang tot nieuwe leveranciers met kleine 
marges bemoeilijken. Maandelijkse facturen kunnen daarom slechts na een bepaalde 
overgangsperiode worden opgemaakt.

Amendement 558
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

i) regelmatig naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten zodat zij hun eigen 
elektriciteitsverbruik kunnen regelen. Een 
verslag over de kosten en baten van deze 
maatregelen wordt opgesteld. Voor deze 
dienst mogen de afnemers geen extra 
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kosten worden aangerekend;

Or. en

Motivering

De inhoud van de bijlage moet in overeenstemming zijn met Richtlijn 2006/32/EG betreffende 
energie-efficiëntie en energiediensten. De door de Commissie voorgestelde tekst zou 
onaangepaste kosten met zich meebrengen.

Amendement 559
Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend.

i) regelmatig naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief gas- en
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
prijzen. Deze bijzondere dienstverlening
zal geen extra expliciete kosten
meebrengen voor de afnemer.

Or. en

Amendement 560
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 

i) regelmatig naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten zodat zij hun eigen 
elektriciteitsverbruik kunnen regelen. Een 
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aangerekend; verslag over de kosten en baten van deze 
maatregelen wordt opgesteld. Voor deze 
dienst mogen de afnemers geen extra 
kosten worden aangerekend.

Or. en

Motivering

Suggestie voor toevoeging: “Er wordt voldoende tijd genomen om de informatie vrij te geven, 
rekening houdend met de mogelijkheden van de meetapparatuur van de afnemer en het 
elektriciteitsproduct in kwestie.”

Amendement 561
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

i) regelmatig en naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de prijzen. De 
regelgevende instanties erkennen alle 
kosten die uit deze dienst voortvloeien.

Or. de

Motivering

De consumenten moeten regelmatig worden geïnformeerd over het verbruik en de prijzen, 
maar er is geen reden om een specifieke termijn voorop te stellen voor het geven van de 
informatie. Er is wel een aangepast kader nodig voor de algemene omschakeling naar 
intelligente meters. Zo moet er een aangepaste overgangsperiode komen en de kosten moeten 
worden erkend als netkosten en zichtbaar zijn in de nettarieven.
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Amendement 562
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend.

i) regelmatig worden geïnformeerd over 
hun effectief elektriciteitsverbruik en de 
desbetreffende kosten zodat zij hun eigen 
elektriciteitsverbruik kunnen regelen.
Deze bijzondere dienstverlening zal geen 
extra expliciete kosten meebrengen voor 
de afnemer.

Or. en

Motivering

Het voorstel om de afnemers maandelijks te informeren is onnodig en houdt geen rekening 
met de hoge metingskosten.

Dit wordt bovendien al behandeld in artikel 13 van de richtlijn inzake energiediensten. In een 
competitieve markt zullen uiteindelijk alle extra kosten aan de afnemers worden 
doorgerekend. De andere formulering moet dit verduidelijken.

Amendement 563
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend.

i) regelmatig worden geïnformeerd over 
hun effectief elektriciteitsverbruik en de 
desbetreffende kosten zodat zij hun eigen 
elektriciteitsverbruik kunnen regelen. 
Deze bijzondere dienstverlening zal geen 
extra expliciete kosten meebrengen voor 
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de afnemer.

Or. en

Motivering

Het voorstel om de afnemers maandelijks te informeren is onnodig en houdt geen rekening 
met de hoge metingskosten. Dit wordt bovendien al behandeld in artikel 13 van de richtlijn 
inzake energiediensten. De formulering moet daarom op deze richtlijn worden afgestemd 
zodat de vereisten op dit gebied elkaar niet overlappen of tegenspreken.

Amendement 564
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter j)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt vereffend niet 
later dan één maand volgend op de laatste 
levering door de vorige leverancier.

j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen. De 
effectieve overgang mag niet meer dan 
een maand duren, te rekenen vanaf het 
moment waarop alle nodige informatie is 
verstrekt en het contract tussen de 
afnemer en de nieuwe leverancier van 
kracht gaat.

Or. en

Motivering

De overgang mag de afnemers niet onnodig veel inspanningen en tijd vergen. Daarom is het 
belangrijk een maximumtermijn voor de overgang te bepalen.

De overgang moet gemakkelijk en snel verlopen en mag door de betrokken partijen niet 
onnodig worden vertraagd. Bij de overgang moet rekening worden gehouden met de 
technische eisen, maar er mogen geen belemmeringen zijn die de afnemers afschrikken om te 
veranderen van leverancier en die marktaandelen bevriezen ten voordele van gevestigde 
leveranciers.
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Amendement 565
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter j)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt vereffend niet 
later dan één maand volgend op de laatste 
levering door de vorige leverancier.

j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen. De 
effectieve overgang mag niet meer dan 
een maand duren, te rekenen vanaf het 
moment waarop alle nodige informatie is 
verstrekt en het contract tussen de 
afnemer en de nieuwe leveranciers van 
kracht gaat. De rekening van de klant bij 
zijn vorige leverancier wordt vereffend niet 
later dan één maand volgend op de laatste 
levering door de vorige leverancier.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste indicatoren van een competitieve en efficiënte energiemarkt is de 
gemakkelijkheid voor afnemers om van leverancier te veranderen. Daarom is het belangrijk 
een maximumtermijn voor de overgang te bepalen.

Amendement 566
Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter j)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt vereffend niet 

j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
onverminderd de bestaande 
leveringscontracten en de particuliere 
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later dan één maand volgend op de laatste 
levering door de vorige leverancier.

netovereenkomsten (niet-
gestandaardiseerde netten). De lidstaten 
stellen richtsnoeren op met de beste 
praktijken voor de redelijke periode tussen 
de overgang en de eindafrekening.

Or. en

Amendement 567
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter j)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt vereffend niet 
later dan één maand volgend op de laatste 
levering door de vorige leverancier.

j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de afnemer de eindafrekening 
ontvangt niet later dan drie maanden
volgend op de laatste levering door de 
vorige leverancier.

Or. en

Motivering

De inhoud van de bijlage moet in overeenstemming zijn met Richtlijn 2006/32/EG betreffende 
energie-efficiëntie en energiediensten. De door de Commissie voorgestelde tekst zou 
onaangepaste kosten met zich meebrengen.

Amendement 568
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter j)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt vereffend niet
later dan één maand volgend op de laatste 
levering door de vorige leverancier.

j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt opgestuurd niet
later dan twee maanden volgend op de 
laatste levering door de vorige leverancier.

Or. en

Motivering

De vereiste moet worden versoepeld want de vorige leverancier is afhankelijk van de 
distributiemaatschappij/nieuwe leverancier en van het industrieproces voor het afsluiten van 
de meetapparatuur.

Amendement 569
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter j bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“(j bis) de rekening van de klant bij de 
vorige leverancier wordt vereffend niet 
later dan één maand na de laatste levering 
door de vorige leverancier.”

Or. en

Motivering

De overgang mag de afnemers niet onnodig veel inspanningen en tijd vergen. Daarom is het 
belangrijk een maximumtermijn voor de overgang te bepalen.

De overgang moet gemakkelijk en snel verlopen en mag door de betrokken partijen niet 
onnodig worden vertraagd. Bij de overgang moet rekening worden gehouden met de 
technische eisen, maar er mogen geen belemmeringen zijn die de afnemers afschrikken om te 
veranderen van leverancier en die marktaandelen bevriezen ten voordele van gevestigde 
leveranciers.
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Amendement 570
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter j bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) toegang hebben tot een onpartijdig 
adviesorgaan waar zij gratis informatie 
kunnen opvragen voor elke vraag over 
energie-efficiëntiemaatregelen, de meest 
geschikte leverancier en de beste 
betalingsopties op basis van hun 
behoeften.

Or. en

Amendement 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste en de tweede 
alinea van dit lid zullen de bepalingen van 
het nieuwe artikel 7 bis van toepassing 
zijn vanaf de dag dat deze richtlijn van 
kracht wordt.

Or. en

Motivering

In afwijking van de eerste en tweede alinea van dit lid zullen de bepalingen van het nieuwe 
artikel 7 bis van toepassing zijn vanaf de dag dat deze richtlijn van kracht wordt.
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Amendement 572
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten herroepen alle wetten, 
verordeningen en administratieve 
bepalingen die aardgasbedrijven, 
regelgevende of andere instanties 
belemmeren hun taken uit te voeren of 
hun bevoegdheden of verplichtingen 
onder deze richtlijn te vervullen.

Or. en

Motivering

Regelgevende instanties zouden door de nationale wetgeving kunnen worden verhinderd om 
hun rechtmatige bevoegdheden of taken onder deze richtlijn uit te voeren. Door kunstmatig 
laag gehouden tarieven, die meestal in de nationale wetgeving vastliggen, zouden de 
nationale regelgevende instanties kruissubsidies niet kunnen verhinderen en door de 
nationale wetgeving zouden bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld het veilen van gascapaciteit) 
in bepaalde lidstaten niet kunnen worden ingevoerd. Voor de uitvoering moeten dergelijke 
belemmeringen voor effectieve concurrentie worden verwijderd.

Amendement 573
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien een overheidsinstelling 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken 
is bij de aankoop van delen van een 
verticaal geïntegreerd bedrijf, wordt de 
prijs die bij dergelijke transactie werd 
afgesproken, aan de Commissie 
meegedeeld. Een certificaat van de 
onderliggende waarde van de activa, 
uitgereikt door een internationaal 
accountantsbedrijf, wordt overgelegd. De 
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Commissie gebruikt deze informatie enkel 
als controle op staatssteun.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat er gelijke concurrentievoorwaarden zijn tussen overheids- en 
privébedrijven.

Amendement 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie brengt jaarlijks een 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad over de formele en praktische 
uitvoering van deze richtlijn in elke 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Dit moet zorgen voor een effectieve uitvoering van de bepalingen in de richtlijn.

Amendement 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Op basis van openbare 
raadplegingen en discussies met de 
bevoegde instanties, rekening houdend 
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met de mening van het Agentschap voor 
de samenwerking tussen 
energieregelgevers, en zes jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, 
brengt de Commissie verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
wenselijkheid van het behoud van of de 
wijziging aan deze richtlijn. De 
verschillende versies van de 
herstructurering van 
elektriciteitsbedrijven, zoals bepaald in 
artikels 8 bis tot 8 quinquies, 10 en 10 ter 
van Richtlijn 2003/54/EG, moeten in het 
bijzonder worden herzien op het gebied 
van hun effectieve impact op de toegang 
tot het net en de nodige investeringen.

Or. en

Motivering

Dit moet zorgen voor een effectieve uitvoering van de bepalingen in de richtlijn.
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