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Amendement 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

Heropneming van de belangrijke overweging 2 uit Richtlijn 2003/54/EG. Tenzij de 
milieukosten die verband houden met de opwekking van elektriciteit in de prijs worden 
inbegrepen, zal de markt verstoord blijven.  Nu er via het systeem voor de handel in 
emissierechten wordt gestreefd naar toerekening van de kosten van CO2-emissies door middel 
van het veilen van certificaten moeten er ook dienovereenkomstige initiatieven worden 
genomen om andere milieukosten in de energieprijs te verrekenen. De Commissie moet een 
begin maken met het toezicht op dergelijke marktverstoringen.

Amendement 15
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat elke onderneming uit de 
Gemeenschap het recht heeft om in om het 
even welke lidstaat op gelijke voet 
elektriciteit te verkopen, zonder 
discriminatie of benadeling. Er is met name 
nog steeds geen sprake van een niet-
discriminerende netwerktoegang en van 
een gelijk niveau van toezicht door de 
regelgevende instanties in de lidstaten.

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat elke onderneming uit de 
Gemeenschap het recht heeft om in om het 
even welke lidstaat op gelijke voet 
elektriciteit te verkopen, zonder 
discriminatie of benadeling. Er is met name 
nog steeds geen sprake van een niet-
discriminerende netwerktoegang en van
een gelijk niveau van toezicht door de 
regelgevende instanties in de lidstaten en 
ook bestaan er nog steeds geïsoleerde 
markten..

Or. lt

Amendement 16
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan de Europese Raad en het Europees 
Parlement "Een energiebeleid voor 
Europa" is benadrukt hoe belangrijk het is 

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan de Europese Raad en het Europees 
Parlement "Een energiebeleid voor 
Europa" is benadrukt hoe belangrijk het is 
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de interne elektriciteitsmarkt te voltooien 
en gelijke concurrentievoorwaarden voor 
alle elektriciteitsbedrijven uit de 
Gemeenschap tot stand te brengen. De 
mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement over de 
vooruitzichten voor de interne gas- en 
elektriciteitsmarkt en de mededeling van de 
Commissie met als titel "Onderzoek op 
grond van artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 naar de Europese gas- en 
elektriciteitssectoren (Eindverslag)" 
hebben aangetoond dat de huidige 
voorschriften en maatregelen niet het 
nodige kader verschaffen om de 
doelstelling van een goed functionerende 
interne markt te realiseren. 

de interne elektriciteitsmarkt te voltooien 
en gelijke concurrentievoorwaarden voor 
alle elektriciteitsbedrijven uit de 
Gemeenschap tot stand te brengen. De 
mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement over de 
vooruitzichten voor de interne gas- en 
elektriciteitsmarkt en de mededeling van de 
Commissie met als titel "Onderzoek op 
grond van artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 naar de Europese gas- en 
elektriciteitssectoren (Eindverslag)" 
hebben aangetoond dat de huidige 
voorschriften en maatregelen niet het 
nodige kader verschaffen om de 
doelstelling van een goed functionerende 
interne markt te realiseren en dat zij 
evenmin voorzieningen bevatten voor het 
verwezenlijken van fysieke connecties.. 

Or. lt

Amendement 17
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er is meer in het bijzonder een grotere 
samenwerking en coördinatie tussen 
transmissiesysteembeheerders vereist om 
een geleidelijke onderlinge afstemming 
van de technische en commerciële codes 
voor de verlening en het beheer van 
daadwerkelijke toegang tot de 
transmissienetwerken over de grenzen heen 
te verwezenlijken, om, met inachtneming 
van het milieu, een gecoördineerde en 
voldoende toekomstgerichte planning en 
een deugdelijke ontwikkeling van het 
transmissiesysteem in de Gemeenschap te 
waarborgen, en om energie-efficiëntie, 
onderzoek en innovatie te stimuleren, met 
name met de bedoeling de penetratie van 

Er is meer in het bijzonder behoefte aan 
het creëren van fysieke connecties en aan 
een grotere samenwerking en coördinatie 
tussen transmissiesysteembeheerders 
vereist om een geleidelijke onderlinge 
afstemming van de technische en 
commerciële codes voor de verlening en 
het beheer van daadwerkelijke toegang tot 
de transmissienetwerken over de grenzen 
heen te verwezenlijken, om, met 
inachtneming van het milieu, een 
gecoördineerde en voldoende 
toekomstgerichte planning en een 
deugdelijke ontwikkeling van het 
transmissiesysteem in de Gemeenschap te 
waarborgen, en om energie-efficiëntie, 



PE404.668v01-00 6/125 AM\717090NL.doc

NL

hernieuwbare energiebronnen en de 
verspreiding van koolstofarme technologie 
te bevorderen. 
Transmissiesysteembeheerders dienen hun 
netwerken volgens onderling afgestemde 
technische en marktcodes te beheren.

onderzoek en innovatie te stimuleren, met 
name met de bedoeling de penetratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
verspreiding van koolstofarme technologie 
te bevorderen. 
Transmissiesysteembeheerders dienen hun 
netwerken volgens onderling afgestemde 
technische en marktcodes te beheren.

Or. lt

Amendement 18
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Alle marktdeelnemers hebben belang 
bij de werkzaamheden die van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders worden 
verwacht. Daarom is het 
raadplegingsproces van essentieel belang 
en zullen de bestaande structuren, zoals 
de Unie voor de coördinatie van de 
transmissie van elektriciteit (UCTE), die 
zijn opgezet om het raadplegingsproces te 
vergemakkelijken en te stroomlijnen, een 
belangrijke rol spelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De ERGEG raadpleegt momenteel het publiek op EU-niveau. Daarom moet het Agentschap 
zich met deze taak belasten, omdat het al over goed ingevoerde regels en over ervaring 
beschikt voor het raadplegen van het publiek. Bovendien treedt het Agentschap op in het 
belang van alle marktdeelnemers, terwijl TSB's in principe een belanghebbende partij zijn. 
Wil men tot een doeltreffend proces komen dan moet erop gelet worden dat de instelling van 
teveel raadplegingsinstanties tot duplicatie van raadplegingsprocessen kan leiden.
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Amendement 19
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Alle marktdeelnemers hebben belang 
bij de werkzaamheden die van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders worden 
verwacht. Daarom is het 
raadplegingsproces van essentieel belang 
en zullen de bestaande structuren, zoals 
de Unie voor de coördinatie van de 
transmissie van elektriciteit (UCTE), die 
zijn opgezet om het raadplegingsproces te 
vergemakkelijken en te stroomlijnen, een 
belangrijke rol spelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Als men een efficiënt verlopend proces wil creëren, moet bedacht worden dat de instelling van 
teveel raadplegingsinstanties eventueel tot duplicatie van raadplegingsprocessen kan leiden. 
Momenteel worden door de ERGEG raadplegingen van het publiek uitgevoerd en het 
Agentschap moet zich aan goed ingevoerde regels en aan ervaring houden bij het uitvoering 
van raadpleging van het publiek. Daarom moet overweging 8 worden geschrapt.

Amendement 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Alle marktdeelnemers hebben belang 
bij de werkzaamheden die van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders worden 
verwacht. Daarom is het 
raadplegingsproces van essentieel belang 

Schrappen
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en zullen de bestaande structuren, zoals 
de Unie voor de coördinatie van de 
transmissie van elektriciteit (UCTE), die 
zijn opgezet om het raadplegingsproces te 
vergemakkelijken en te stroomlijnen, een 
belangrijke rol spelen.

Or. en

Motivering

De ERGEG raadpleegt momenteel het publiek op EU-niveau. Daarom moet het Agentschap 
zich met deze taak belasten, omdat het al over goed ingevoerde regels en over ervaring 
beschikt voor het raadplegen van het publiek. Bovendien treedt het Agentschap op in het 
belang van alle marktdeelnemers, terwijl TSB's in principe een belanghebbende partij zijn.

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Gelijke toegang tot informatie over de 
fysieke toestand van het systeem is 
noodzakelijk opdat alle marktdeelnemers 
zich een oordeel over de totale vraag- en 
aanbodsituatie kunnen vormen en de 
redenen voor bewegingen van de 
groothandelsprijs kunnen onderkennen. Dit 
betekent onder meer dat nauwkeuriger 
informatie moet worden verschaft over 
elektriciteitsopwekking, vraag en aanbod, 
netcapaciteit, stromen en onderhoud, 
balancering en reservecapaciteit.

(10) Gelijke toegang tot informatie over de 
fysieke toestand en de efficiency van het 
systeem is noodzakelijk opdat alle 
marktdeelnemers zich een oordeel over de 
totale vraag- en aanbodsituatie kunnen 
vormen en de redenen voor bewegingen 
van de groothandelsprijs kunnen 
onderkennen. Dit betekent onder meer dat 
nauwkeuriger informatie moet worden 
verschaft over elektriciteitsopwekking, 
vraag en aanbod, netcapaciteit, stromen en 
onderhoud, balancering en 
reservecapaciteit.

Or. ro
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Amendement 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Investeringen in belangrijke nieuwe 
infrastructuur moeten sterk worden 
aangemoedigd en tegelijkertijd moet de 
goede werking van de interne 
elektriciteitsmarkt worden gewaarborgd.

(13) Investeríngen in belangrijke nieuwe 
infrastructuur, die met name de overgang 
naar intelligente netwerktechnologieën 
mogelijk maken en de toenemende 
integratie van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen, alsmede 
instrumenten  aan de vraagzijde moeten 
sterk worden aangemoedigd en 
tegelijkertijd moet de goede werking van 
de interne elektriciteitsmarkt en een 
toeneming van uit hernieuwbare 
energiebronnen afkomstige elektriciteit in 
het systeem worden gewaarborgd

Or. en

Motivering

Deze overweging moet een weerspiegeling zijn van het bestaande beleid van de Unie dat 
hernieuwbare energie begunstigt en ook de ontwikkeling van intelligente netwerktechnologie 
bevordert. Opties aan de vraagzijde van het netwerk - zoals het veilen van piekleveranties aan 
de industrie - vereisen gecoördineerde maatregelen over de EU-grenzen heen. Zij moeten op 
hetzelfde niveau worden geplaatst als de opties aan de aanbodzijde.

Amendement 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1228/2003 
schrijft voor dat bepaalde maatregelen 
moeten worden vastgesteld
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van 
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de uitoefening 

(14) Verordening (EG) nr. 1228/2003 
schrijft voor dat bepaalde maatregelen 
moeten worden gewijzigd overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
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van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

Or. de

Motivering

Met het voorstel moet ervoor worden gezorgd dat de richtsnoeren volgens de normale 
procedure door het Parlement en de Raad moeten worden vastgesteld. De overdracht van 
bevoegdheden aan de Commissie moet alleen tot eventueel noodzakelijke aanpassingen 
beperkt blijven.

Amendement 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met betrekking tot Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 moet de Commissie in het 
bijzonder de bevoegdheid worden verleend 
de noodzakelijke richtsnoeren vast te 
stellen of aan te nemen die voorzien in de 
minimale harmonisatie welke vereist is om 
de doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken. Daar het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en ter 
aanvulling van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
zij volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG neergelegde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden vastgesteld.

(17) Met betrekking tot Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 moet de Commissie in het 
bijzonder de bevoegdheid worden verleend 
de noodzakelijke richtsnoeren te wijzigen
die voorzien in de minimale harmonisatie 
welke vereist is om de doelstellingen van 
deze verordening te verwezenlijken. Daar 
het maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en ter aanvulling van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
zij volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG neergelegde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden vastgesteld.

Or. de

Motivering

Met het voorstel moet ervoor worden gezorgd dat de richtsnoeren volgens de normale 
procedure door het Parlement en de Raad moeten worden vastgesteld. De overdracht van 
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bevoegdheden aan de Commissie moet alleen tot eventueel noodzakelijke aanpassingen 
beperkt blijven.

Amendement 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Deze verordening beoogt tevens het 
ontstaan van een goed functionerende en 
transparante grensoverschrijdende 
kleinhandelsmarkt en van een goed 
functionerende en transparante 
groothandelsmarkt te bevorderen. Zij 
voorziet in mechanismen om deze regels te 
harmoniseren.";

"Deze verordening beoogt tevens het 
ontstaan van een goed functionerende en 
transparante groothandelsmarkt met een 
grote voorzieningszekerheid te 
bevorderen.  Zij voorziet in mechanismen 
om deze regels te harmoniseren.";

Or. en

Motivering

De bepalingen over de harmonisatie van een detailmarkt voor elektriciteit moeten worden 
geschrapt of uitsluitend worden opgenomen in het voorstel van een richtlijn tot wijziging van 
richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor de interne 
elektriciteitsmarkt (COM(2007)0528 def.). Het voorstel inzake grensoverschrijdende 
uitwisseling en toegang tot netwerken (COM(2007) 0531) moet zich concentreren op de 
groothandelsmarkten en de voorzieningszekerheid.

Amendement 26
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Deze verordening beoogt tevens het Deze verordening beoogt tevens het 
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ontstaan van een goed functionerende en 
transparante grensoverschrijdende 
kleinhandelsmarkt en van een goed 
functionerende en transparante 
groothandelsmarkt te bevorderen.  Zij 
voorziet in mechanismen om deze regels te 
harmoniseren.";

ontstaan van een goed functionerende en 
transparante groothandelsmarkt te 
bevorderen. Zij voorziet in mechanismen 
om deze regels te harmoniseren.";

Or. en

Motivering

Het doel van grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten is niet noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van goed functionerende regionale en communautaire groothandelsmarkten, dat 
het centrale punt van deze verordening moet blijven. De gevolgen van een dergelijke 
regelgevingsdoelstelling zouden volledig moeten worden beoordeeld en de kosten en baten 
daarvan zorgvuldig worden geanalyseerd, aangezien er waarschijnlijk aanzienlijke met 
elkaar vervlochten kosten aan vast zitten die de voordelen teniet doen.

Amendement 27
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op te richten met de bedoeling 
een optimaal beheer en deugdelijke 
technische ontwikkeling van het Europees 
elektriciteitstransmissienetwerk te 
garanderen.

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op te richten met de bedoeling 
een optimaal beheer en deugdelijke 
technische ontwikkeling van het Europees 
elektriciteitstransmissienetwerk te 
garanderen en de voltooiing van de interne 
elektriciteitsmarkt te bevorderen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de TSB's de marktintegratie zullen begunstigen, moet worden 
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vastgesteld dat de bevordering van de marktintegratie een expliciete taak van het ENTSO is.

Amendement 28
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op te richten met de bedoeling 
een optimaal beheer en deugdelijke 
technische ontwikkeling van het Europees 
elektriciteitstransmissienetwerk te 
garanderen.

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op te richten met de bedoeling 
een optimaal beheer en deugdelijke 
technische ontwikkeling van het Europees 
elektriciteitstransmissienetwerk te 
garanderen en de voltooiing van de interne 
elektriciteitsmarkt te bevorderen.

Or. en

Motivering

Een efficiënte real-time-samenwerking tussen TSB's in het gehele Europese netwerk is 
noodzakelijk om alle belemmeringen voor de handel over de grenzen heen weg te nemen, 
enorme volumes windkracht te integreren en om efficiënt op incidenten te reageren. De 
versterking van de samenwerking van TSB's zal uiteindelijk in een situatie uitmonden waarin 
de energieconsumenten hun elektriciteit in geheel Europa tegen dezelfde voorwaarden kunnen 
kopen.

Amendement 29
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 ter – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van toekomstige leden en het 
ontwerpreglement van orde, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van andere 
belanghebbenden, van het op te richten 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit in.

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van toekomstige leden en het 
ontwerpreglement van orde van het op te 
richten Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit in.

Or. en

Motivering

De raadpleging op EU-niveau is tot nu toe een taak van de ERGEG geweest. Deze taak moet 
aan het toekomstige Agentschap worden gegeven dat rekening moet houden met de belangen 
van het publiek.

Amendement 30
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van toekomstige leden en het 
ontwerpreglement van orde, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van andere 
belanghebbenden, van het op te richten 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van toekomstige leden en het 
ontwerpreglement van orde van het op te 
richten Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit in.



AM\717090NL.doc 15/125 PE404.668v01-00

NL

elektriciteit in.

Or. en

Motivering

De raadpleging op EU-niveau is tot nu toe een taak van de ERGEG geweest. Deze taak moet 
aan het toekomstige agentschap worden gegeven dat rekening moet houden met de belangen 
van het publiek.

Amendement 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van toekomstige leden en het 
ontwerpreglement van orde, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van andere 
belanghebbenden, van het op te richten 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit in.

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van toekomstige leden en het 
ontwerpreglement van orde van het op te 
richten Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit in.

Or. en

Motivering

De raadpleging op EU-niveau is tot nu toe een taak van de ERGEG geweest. Deze taak moet 
aan het toekomstige agentschap worden gegeven dat rekening moet houden met de belangen 
van het publiek.
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Amendement 32
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt de volgende documenten 
op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stemt ermee in het Agentschap 
ter goedkeuring overeenkomstig de 
procedure zoals bedoeld in artikel 2 
quinquies juncto artikel 6, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. ... tot oprichting 
van het Agentschap voor de 
samenwerking van regelgevende 
instanties voor energie de volgende 
documenten voor te leggen:

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

a) ontwerp technische en marktcodes op de 
in lid 3 vermelde terreinen;

b) gemeenschappelijke 
netwerkbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

b) gemeenschappelijke 
netwerkbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

c) om de twee jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 
vooruitzichten inzake de toereikendheid 
van de elektriciteitsopwekking zijn 
opgenomen;

c) om de twee jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 
vooruitzichten inzake de toereikendheid 
van de elektriciteitsopwekking zijn 
opgenomen;

d) een jaarlijks werkprogramma; d) een jaarlijks werkprogramma op basis 
van de door het Agentschap vastgestelde 
prioriteiten;

e) een jaarverslag; e) een jaarverslag;
f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking.

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

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het 
netwerk en de onderzoek- en 

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische codes die in 
het desbetreffende jaar zullen worden 
opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het 
netwerk en de onderzoek- en 
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ontwikkelingsactiviteiten in de loop van 
dat jaar, alsook een indicatief tijdschema.

ontwikkelingsactiviteiten in de loop van 
dat jaar, alsook een indicatief tijdschema.

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde technische codes
hebben betrekking op de volgende 
terreinen, rekening houdend met de in het 
jaarlijkse werkprogramma vastgelegde 
prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid met inbegrip van 
interoperabiliteit en procedures voor 
noodsituaties;

b) voorschriften voor netaansluiting en       
-toegang;

b) voorschriften voor netaansluiting en       
-toegang;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;
d) voorschriften inzake interoperabiliteit;
e) operationele procedures in een 
noodgeval;
f) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

c) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

g) voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;
h) transparantievoorschriften; d) transparantievoorschriften;
i) voorschriften inzake balancering en 
reservevermogen;

e) voorschriften inzake balancering en 
geschillen beslechting met inbegrip van 
voorschriften inzake reservevermogen;

j) voorschriften inzake geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

f) voorschriften inzake geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

g) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit houdt toezicht op de
tenuitvoerlegging van de technische en 
marktcodes en vermeldt de resultaten van 
zijn toezichtactiviteiten in het in lid 1, 
onder e), bedoelde jaarverslag.
5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 

4. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
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voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net.
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
opgestelde richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken in de energiesector. 
Het investeringsplan geeft aan waar er 
sprake is van een tekort aan investeringen, 
met name met betrekking tot de 
grensoverschrijdende capaciteit.

voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net 
na goedkeuring daarvan door het 
Agentschap. Het investeringsplan bevat 
een modellering van het geïntegreerde net, 
een scenario-ontwikkeling, een verslag 
inzake de toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
regionale en Europese aspecten van 
netwerkplanning. Het investeringsplan 
geeft aan waar er sprake is van een tekort 
aan investeringen, met name met 
betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit haar over de vaststelling van 
richtsnoeren als bedoeld in artikel 8.

Or. en

Motivering

De voorgestelde benadering kan een gevaar betekenen voor het creëren van een werkelijk 
concurrerende EU-markt, omdat de TSB's de mogelijkheid krijgen zichzelf te reguleren. Het 
terrein en de diepgang van de voorgestelde technische codes, zogenaamde "strategische 
richtsnoeren" moeten naderhand door ACER worden gedefinieerd, waarna een 
comitologieprocedure wordt vastgesteld om bindende "strategische richtsnoeren" voor te 
schrijven, waarop de toekomstige werkzaamheden van ENTSO zullen worden gebaseerd. De 
TSB's hebben een sterk belang bij de werking van de marktregels en mogen daarom niet de 
marktcodes voorbereiden.

Amendement 33
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt de volgende documenten 
op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stemt ermee in het Agentschap 
ter goedkeuring overeenkomstig de 
procedure zoals bedoeld in artikel 2 
quinquies juncto artikel 6, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. ... tot oprichting 
van het Agentschap voor de 
samenwerking van regelgevende 
instanties voor energie de volgende 
documenten voor te leggen:

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

a) ontwerp technische en marktcodes op de 
in lid 3 vermelde terreinen;

b) gemeenschappelijke 
netwerkbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

b) gemeenschappelijke 
netwerkbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

c) om de twee jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 
vooruitzichten inzake de toereikendheid 
van de elektriciteitsopwekking zijn 
opgenomen;

c) om de twee jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 
vooruitzichten inzake de toereikendheid 
van de elektriciteitsopwekking zijn 
opgenomen;

d) een jaarlijks werkprogramma; d) een jaarlijks werkprogramma;
e) een jaarverslag; e) een jaarverslag;

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

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

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het 
netwerk en de onderzoek- en 
ontwikkelingsactiviteiten in de loop van 
dat jaar, alsook een indicatief tijdschema.

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische codes die in 
het desbetreffende jaar zullen worden 
opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het 
netwerk en de onderzoek- en 
ontwikkelingsactiviteiten in de loop van 
dat jaar, alsook een indicatief tijdschema.

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde technische codes 
hebben betrekking op de volgende 
terreinen, rekening houdend met de in het 
jaarlijkse werkprogramma vastgelegde 
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prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

b) voorschriften voor netaansluiting en       
-toegang;

b) voorschriften voor netaansluiting en       
-toegang;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

d) voorschriften inzake interoperabiliteit; d) voorschriften inzake interoperabiliteit;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

f) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

f) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

g) voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;
h) transparantievoorschriften; g) transparantievoorschriften;

i) voorschriften inzake balancering en 
reservevermogen;
j) voorschriften inzake geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren op basis van 
locatiespecifieke signalen en 
voorschriften inzake de vergoedingen 
tussen transmissiesysteembeheerders;
k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

h) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit houdt toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de technische en 
marktcodes en vermeldt de resultaten van 
zijn toezichtactiviteiten in het in lid 1, 
onder e), bedoelde jaarverslag.

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit houdt toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de technische en 
marktcodes en vermeldt de resultaten van 
zijn toezichtactiviteiten in het in lid 1, 
onder e), bedoelde jaarverslag.

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit met goedkeuring van het 
agentschap een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem, 
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nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

kostenramingen en een kosten-
batenanalyse.. Het investeringsplan houdt 
ook rekening met nationale 
investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit haar over de vaststelling van 
richtsnoeren als bedoeld in artikel 8.

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit haar over de vaststelling van 
richtsnoeren als bedoeld in artikel 8.

Or. it

Motivering

De ENTSO is een technisch orgaan die de markt niet op dezelfde wijze kan reguleren als 
nationale regelgevende autoriteiten dat zouden moeten doen. Met name is de ENTSO niet 
bevoegd om marktcodes vast te leggen en evenmin is het aanvaardbaar dat bijvoorbeeld de 
voorschriften uitsluitend op Europees niveau zouden worden vastgesteld zonder rekening te 
houden met de kenmerken van elke nationale markt.

Bovendien moeten de investeringsplannen worden vergezeld door een kosten-batenanalyse.

Amendement 34
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt de volgende documenten 
op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stemt ermee in het Agentschap 
ter goedkeuring overeenkomstig de 
procedure zoals bedoeld in artikel 2 
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quinquies juncto artikel 6, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. ... tot oprichting 
van het Agentschap voor de 
samenwerking van regelgevende 
instanties voor energie de volgende 
documenten voor te leggen:

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

a) ontwerp technische en marktcodes op de 
in lid 3 vermelde terreinen;

b) gemeenschappelijke 
netwerkbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

b) gemeenschappelijke 
netwerkbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

c) om de twee jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 
vooruitzichten inzake de toereikendheid 
van de elektriciteitsopwekking zijn 
opgenomen;

c) om de twee jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 
vooruitzichten inzake de toereikendheid 
van de elektriciteitsopwekking zijn 
opgenomen;

d) een jaarlijks werkprogramma; d) een jaarlijks werkprogramma op basis 
van de door het Agentschap vastgestelde 
prioriteiten;

e) een jaarverslag; e) een jaarverslag;

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

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

Or. en

Motivering

De voorgestelde technische codes moeten achteraf worden gedefinieerd. Aan het begin van 
het regelgevingsproces moet ACER formeel advies aan de Commissie geven in de vorm van 
strategische richtsnoeren voor de ENTSO's als basis voor de voorbereiding van de technische 
codes. Op basis van dit advies wordt toepassing van een comitologieprocedure gesuggereerd 
om bindende strategische richtsnoeren te produceren, waarop de toekomstige 
werkzaamheden zullen worden gebaseerd. De ENTSO's zullen ontwerp technische codes 
moeten voorbereiden, gebaseerd op bindende strategische richtsnoeren.

Amendement 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt de volgende documenten 
op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stemt ermee in het Agentschap 
ter goedkeuring overeenkomstig de 
procedure zoals bedoeld in artikel 2 
quinquies juncto artikel 6, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. ... tot oprichting 
van het Agentschap voor de 
samenwerking van regelgevende 
instanties voor energie de volgende 
documenten voor te leggen:

Or. en

Motivering

De ENTSO moet het Agentschap ter goedkeuring en na uitgebreide raadplegingen met name 
de technische codes, het tienjarige investeringsplan en het werkprogramma voorstellen.

Amendement 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – zin 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt de volgende documenten 
op:

Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt de volgende documenten 
in samenwerking met de marktdeelnemers 
en de gebruikers van de netwerken op

Or. de

Motivering

Het netwerk van transmissiesysteembeheerders moet de marktdeelnemers en de gebruikers zo 
veel mogelijk bij zijn werk betrekken.
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Amendement 37
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – zin 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt de volgende documenten 
op:

1. Om de in artikel 2 bis genoemde 
doelstellingen te bereiken, stelt het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt de volgende documenten 
op:

Or. en

Motivering

Om de toepassingssfeer van de codes te verduidelijken, moet worden vermeld dat de codes 
worden vastgesteld ter bevordering van de marktintegratie.

Amendement 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

a) ontwerp technische en marktcodes op de 
in lid 3 vermelde terreinen;

Or. en

Motivering

De ENTSO mag alleen ontwerpen van technische codes voorstellen die door het Agentschap 
na uitgebreide raadpleging formeel worden goedgekeurd.
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Amendement 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om de twee jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 
vooruitzichten inzake de toereikendheid 
van de elektriciteitsopwekking zijn 
opgenomen;

c) om de twee jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 
bepalingen voor de overschakeling naar 
intelligente netwerkentechnologie, de 
integratie van grootschalige projecten 
voor hernieuwbare energie, vooruitzichten 
inzake de toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en vooruitzichten 
voor het beheer van de vraagzijde zijn 
opgenomen

Or. en

Motivering

Grootschalige hernieuwbare energieprojecten - zoals wind in het noorden en 
geconcentreerde zonne-energie in het zuiden - samen met intelligente netwerktechnologie zijn 
belangrijke ontwikkelingen, waarmee voldoende rekening moet worden gehouden in het 
tienjarige investeringsplan. Tevens moet dit plan niet alleen worden gebaseerd op een 
aanbodzijdeperspectief, maar het moet ook investeringsmaatregelen bevatten die moeten 
leiden tot een meer energie-efficiënt elektriciteitsgebruik.

Amendement 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om de twee jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 

c) om de drie jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 
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vooruitzichten inzake de toereikendheid 
van de elektriciteitsopwekking zijn 
opgenomen;

vooruitzichten inzake de toereikendheid 
van de elektriciteitsopwekking zijn 
opgenomen;

Or. de

Motivering

Het is voldoende de investeringsplannen om de drie jaar op te stellen. 

Amendement 41
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) maatregelen ter waarborging van 
real-time-coördinatie van 
netwerkexploitatie onder normale 
omstandigheden en in noodsituaties;

Or. en

Motivering

Een efficiënte real-time-samenwerking tussen de TSB's in het gehele Europese netwerk is 
noodzakelijk om alle belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel weg te nemen,
enorme volumes windkracht te integreren en efficiënt met incidenten om te gaan.

Amendement 42
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – letter c bis) (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Richtsnoeren inzake coördinatie 
van technische samenwerking tussen 
communautaire 
transmissiesysteembeheerders en 
transmissiesysteembeheerders van derde 
landen;

Or. lt

Motivering

In de verordening wordt niet vermeld wie er richtsnoeren opstelt voor de samenwerking met 
derde landen.

Amendement 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 1 – letter f bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) binnen het eerste jaar en daarna om 
de drie jaar een overzicht over de duur 
van goedkeuringsprocedures op 
netwerkgebied, over de nationale 
regelingen of over de verschillende 
nationale vormgeving van regelingen die 
de grensoverschrijdende uitbreiding van 
het net vertragen, duurder maken of 
belemmeren.

Or. de

Motivering

Met de aanvulling van letter f bis) moet rekening worden gehouden met het probleem dat de 
grensoverschrijdende uitbreiding van de netwerken wegens verschillende nationale 
regelingen op het gebied van de goedkeuringsprocedures wordt belemmerd. Om de 
noodzakelijke oplossingen te vinden of om door middel van het onderstrepen van optimale 
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praktijken tot verbeteringen te komen is monitoring van de huidige situatie noodzakelijk.

Amendement 44
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het 
netwerk en de onderzoek- en 
ontwikkelingsactiviteiten in de loop van 
dat jaar, alsook een indicatief tijdschema.

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het 
netwerk en de onderzoek- en 
ontwikkelingsactiviteiten in de loop van 
dat jaar, alsook een indicatief tijdschema. 
Binnen drie maanden na ontvangst van 
het ontwerp van het jaarlijkse 
werkprogramma neemt de Commissie een 
besluit ter goedkeuring van het jaarlijkse 
werkprogramma. Laatstgenoemde periode 
gaat in op de dag na ontvangst van het 
ontwerp van het jaarlijks 
werkprogramma.

Or. en

Motivering

Om voor vooruitgang bij de marktintegratie te zorgen, is het belangrijk dat de Commissie 
invloed heeft op de prioriteiten die zijn opgesteld door het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor hun werkzaamheden aan codes en andere activiteiten. Als 
het werkprogramma niet wordt goedgekeurd, kan de Commissie richtsnoeren overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 3 nemen.
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Amendement 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het 
netwerk en de onderzoek- en 
ontwikkelingsactiviteiten in de loop van 
dat jaar, alsook een indicatief tijdschema.

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische codes die in 
het desbetreffende jaar zullen worden 
opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het 
netwerk en de onderzoek- en 
ontwikkelingsactiviteiten in de loop van 
dat jaar, alsook een indicatief tijdschema.

Or. en

Motivering

De ENTSO mag alleen ontwerpen van technische codes voorstellen die door het Agentschap 
na uitgebreide raadpleging formeel worden goedgekeurd.

Amendement 46
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde technische codes
hebben betrekking op de volgende 
terreinen, rekening houdend met de in het 
jaarlijkse werkprogramma vastgelegde 
prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid, met inbegrip van 
interoperabiliteit en procedures voor 
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noodsituaties;
b) voorschriften voor netaansluiting en       
-toegang;

b) voorschriften voor netaansluiting en       
-toegang;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;
d) voorschriften inzake interoperabiliteit;
e) operationele procedures in een 
noodgeval;
f) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

c) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

g) voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;
h) transparantievoorschriften; d) transparantievoorschriften;
i) voorschriften inzake balancering en 
reservevermogen;

e) voorschriften inzake balancering en 
geschillenbeslechting, met inbegrip van 
voorschriften inzake reservevermogen;

j) voorschriften inzake geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

f) voorschriften inzake geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

g) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

Or. en

Motivering

Het is niet juist dat TSB’s marktcodes en voorschriften voor de handel voorbereiden. De 
TSB's zijn niet de juiste partij om marktcodes vast te stellen, omdat ze zelf op de markt 
opereren en de codes commerciële effecten hebben. Hier wordt voorgesteld a), d) en e) te 
combineren, omdat zij betrekking hebben op dezelfde zaken, namelijk een veilige werking van 
het netwerk en de netwerkplanning. Voorschriften voor de uitwisseling van gegevens c) 
moeten worden weggelaten, omdat voor de meeste andere bepalingen al de uitwisseling van 
specifieke gegevens vereist is. De uitwisseling van gegevens betekent hier van vertrouwelijke 
gegevens om voor de goede werking van het netwerk te zorgen.
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Amendement 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde ontwerpen van 
technische codes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

b) voorschriften voor netaansluiting en       
-toegang;

b) netaansluiting;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

c) gegevensuitwisseling

d) voorschriften inzake interoperabiliteit; d) voorschriften inzake interoperabiliteit;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

f) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

f) grensoverschrijdende
capaciteitstoewijzing:

g) voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;
h) transparantievoorschriften; g) transparantievoorschriften;

i) voorschriften inzake balancering en 
reservevermogen;
j) voorschriften inzake geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

h) voorschriften inzake de vergoedingen 
tussen transmissiesysteembeheerders;

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

i) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

Or. en
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Motivering

De ENTSO mag alleen ontwerpen van technische codes voorstellen die door het Agentschap 
na uitgebreide raadpleging formeel worden goedgekeurd.

Amendement 48
Werner Langen

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde voor het netwerk 
geldende technische en marktcodes hebben 
betrekking op de volgende terreinen, 
rekening houdend met de in het jaarlijkse 
werkprogramma vastgelegde prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid; 

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid; 

b) voorschriften voor netaansluiting en 
-toegang;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

d) voorschriften inzake interoperabiliteit; d) voorschriften inzake interoperabiliteit;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

f) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

f) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

g) voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;
h) transparantievoorschriften; g) voor het netwerk geldende

transparantievoorschriften;

i) voorschriften inzake balancering en 
reservevermogen;

h) voorschriften inzake balancering en 
reservevermogen;

j) voorschriften inzake geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

i) voorschriften inzake geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;
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k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

j) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

Or. de

Motivering

Een beperking van de bevoegdheden van het Europese net van de 
transmissiesysteembeheerders tot voor het netwerk specifieke aspecten is noodzakelijk. Met 
name het vaststellen van voorschriften voor de groothandel en de doorzichtigheid die daarbij 
noodzakelijk is, zijn niet goed op de praktijk afgestemd.

Amendement 49
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde voor het netwerk 
geldende technische en marktcodes hebben 
betrekking op de volgende terreinen, 
rekening houdend met de in het jaarlijkse 
werkprogramma vastgelegde prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

b) voorschriften voor netaansluiting en 
-toegang;

b) voorschriften voor netaansluiting en 
-toegang;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

d) voorschriften inzake interoperabiliteit; d) voorschriften inzake interoperabiliteit;
e) operationele procedures in een 
noodgeval;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

f) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

f) voorschriften voor capaciteitstoewijzing 
en congestiebeheer;

g) voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;
h) transparantievoorschriften; g) voor het netwerk geldende

transparantievoorschriften;
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i) voorschriften inzake balancering en 
reservevermogen;

h) voorschriften inzake balancering en 
reservevermogen;

j) voorschriften inzake geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

i) voorschriften inzake geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

j) energie-efficiëntie met betrekking tot 
elektriciteitsnetten.

Or. de

Motivering

Een beperking van de bevoegdheden van het Europese net van de 
transmissiesysteembeheerders tot voor het netwerk specifieke aspecten is noodzakelijk. Met 
name het vaststellen van voorschriften voor de groothandel en de doorzichtigheid die daarbij 
noodzakelijk is, zijn niet goed op de praktijk afgestemd.

Amendement 50
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;

Schrappen

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van het ENTSO moeten beperkt blijven tot zaken die met het netwerk te 
maken hebben. Daarom moet artikel 2 quater, lid 3, letter g) worden geschrapt, omdat 
voorschriften voor de handel niet met dergelijke aan het netwerk gerelateerde zaken te maken 
hebben.
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Amendement 51
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit houdt toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de technische en 
marktcodes en vermeldt de resultaten van 
zijn toezichtactiviteiten in het in lid 1, 
onder e), bedoelde jaarverslag.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het toezicht op de bovengenoemde codes en voorschriften kan niet aan de TSB's zelf worden 
overgelaten, maar moet een monitoringtaak van het Agentschap vormen.

Amendement 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit houdt toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de technische en 
marktcodes en vermeldt de resultaten van 
zijn toezichtactiviteiten in het in lid 1, 
onder e), bedoelde jaarverslag.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het toezicht op de bovengenoemde codes en voorschriften kan niet aan de TSB's zelf worden 
overgelaten, maar moet een monitoringtaak van het Agentschap vormen.

Amendement 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit houdt toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de technische en 
marktcodes en vermeldt de resultaten van 
zijn toezichtactiviteiten in het in lid 1, 
onder e), bedoelde jaarverslag.

4. Het Agentschap houdt toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de codes door het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet verantwoordelijk zijn voor toezicht op de uitvoering van de codes.

Amendement 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
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Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
opgestelde richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken in de energiesector. 
Het investeringsplan geeft aan waar er 
sprake is van een tekort aan investeringen, 
met name met betrekking tot de 
grensoverschrijdende capaciteit.

Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

Or. en

Motivering

De richtsnoeren voor het trans-Europese energienetwerk waren niet als juridisch bindend 
instrument bedoeld.

Amendement 55
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net.
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net 
na goedkeuring daarvan door het 
Agentschap. Het investeringsplan bevat 
een modellering van het geïntegreerde net, 
een scenario-ontwikkeling, een verslag 
inzake de toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
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nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
opgestelde richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken in de energiesector. 
Het investeringsplan geeft aan waar er 
sprake is van een tekort aan investeringen, 
met name met betrekking tot de 
grensoverschrijdende capaciteit.

investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
regionale en Europese aspecten van 
netwerkplanning. Het investeringsplan 
geeft aan waar er sprake is van een tekort 
aan investeringen, met name met 
betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

Or. en

Motivering

Hier wordt voorgesteld een meer algemene wijziging op te nemen naar de regionale en 
Europese aspecten en niet te verwijzen naar de richtsnoeren voor trans-Europese 
energienetwerken overeenkomstig besluit nr. 1364/2006/EG van het Europees Parlement en 
de Raad. Een verwijzing naar richtsnoeren in hun huidige vorm en met hun huidige inhoud en 
doel is hier niet relevant. Bovendien moet het tienjarige netwerkplan in de toekomst als 
substituut voor TEN-GL worden gezien.

Amendement 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net.
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net 
na goedkeuring daarvan door het 
Agentschap. Het investeringsplan bevat 
een modellering van het geïntegreerde net, 
met inbegrip van de integratie van 
grootschalige projecten voor het gebruik 
van hernieuwbare energie en de 
overschakeling op een systeem met 
intelligente netwerktechnologie, een 
scenario-ontwikkeling, een op de 
vraagzijde georiënteerd verslag inzake de 
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richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

Or. en

Motivering

Grootschalige hernieuwbare energieprojecten - zoals wind in het noorden en 
geconcentreerde zonne-energie in het zuiden - samen met intelligentenetwerktechnologie zijn 
belangrijke ontwikkelingen, waarmee voldoende rekening moet worden gehouden in het 
tienjarige investeringsplan. Tevens moet dit plan niet alleen worden gebaseerd op een 
aanbodzijdeperspectief, maar het moet ook investeringsmaatregelen bevatten die moeten 
leiden tot een meer energie-efficiënt elektriciteitsgebruik.

Amendement 57
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een door het Agentschap 
goedgekeurd Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
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investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad21

opgestelde richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken in de energiesector. 
Het investeringsplan geeft aan waar er 
sprake is van een tekort aan investeringen, 
met name met betrekking tot de 
grensoverschrijdende capaciteit.

van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad21

opgestelde richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken in de energiesector. 
Het investeringsplan geeft aan waar er 
sprake is van een tekort aan investeringen, 
met name met betrekking tot de 
grensoverschrijdende capaciteit.

Or. de

Motivering

Het jaarlijkse werkprogramma van de ENTSO's moet door het Agentschap worden 
goedgekeurd. Het moet zich richten op de prioriteiten die het Agentschap op basis van een 
discussie met ENTSO en raadpleging van de andere marktdeelnemers vastlegt. Ook voor de 
andere documenten onder lid 1 die goedkeuring vereisen, moet deze procedure gelden.

Amendement 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 

5. Om de drie jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
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richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit. Bij het investeringsplan moet als 
bijlage een overzicht worden gevoegd van 
belemmeringen van de 
grensoverschrijdende uitbreiding van het 
netwerk wegens verschillen in 
goedkeuringsprocedures of in de wijze 
waarop in de praktijk vergunningen 
worden verleend.

Or. de

Motivering

De gevraagde actualisering van de investeringsplanning in een ritme van drie jaar moet ertoe 
dienen de noodzakelijke informaties beschikbaar te stellen, zonder voor onnodige 
bureaucratie te zorgen. Verder moet rekening worden gehouden met het probleem dat de 
grensoverschrijdende uitbreiding van de netwerken wegens verschillende nationale 
regelingen op het gebied van de goedkeuringsprocedures wordt belemmerd. Om de 
noodzakelijke oplossingen te vinden of om door middel van het onderstrepen van optimale 
praktijken tot verbeteringen te komen is monitoring van de huidige situatie noodzakelijk.

Amendement 59
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
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van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit  en het bevat gegevens over de 
investeringen in interconnectie en in 
andere infrastructuur die noodzakelijk is 
voor een doeltreffende handel en 
concurrentie en voor de 
voorzieningsveiligheid.  
Transmissiesysteemexploitanten moeten 
redelijke pogingen in het werk stellen om 
het openbaar gemaakte investeringsplan 
uit te voeren.

Or. en

Motivering

De transmissiesysteembeheerders moeten er duidelijk toe worden verplicht de in het 
investeringsplan omschreven infrastructuur zo aan te leggen dat er een doeltreffende handel 
en concurrentie mogelijk is en dat er een bijdrage wordt geleverd aan de 
voorzieningsveiligheid. De nationale regelgevende autoriteit heeft op grond van artikel 22 ter 
de verplichting ervoor te zorgen dat transmissiesysteembeheerders voldoende worden 
geprikkeld om de efficiency te verbeteren en de marktintegratie te bevorderen.

Amendement 60
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
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tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit  en het bevat gegevens over de 
investeringen in interconnectie en in 
andere infrastructuur die noodzakelijk is 
voor een doeltreffende handel en 
concurrentie en voor de 
voorzieningsveiligheid.
Transmissiesysteemexploitanten moeten 
redelijke pogingen in het werk stellen om 
het openbaar gemaakte investeringsplan uit 
te voeren.

Or. en

Motivering

De transmissiesysteembeheerders moeten er duidelijk toe worden verplicht de in het 
investeringsplan omschreven infrastructuur zo aan te leggen dat er een doeltreffende handel 
en concurrentie mogelijk is en dat er een bijdrage wordt geleverd aan de 
voorzieningsveiligheid. De nationale regelgevende autoriteit heeft op grond van artikel 22 ter 
de verplichting ervoor te zorgen dat transmissiesysteembeheerders voldoende worden 
geprikkeld om de efficiency te verbeteren en de marktintegratie te bevorderen.

Amendement 61
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen, zonder 
daarmee in tegenspraak te zijn, en op de 
bij Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

Or. en

Motivering

Willen deze plannen kans van slagen hebben, dan moeten zij op één lijn met de nationale 
investeringsplannen liggen.

Amendement 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit haar over de vaststelling van 

Schrappen
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richtsnoeren als bedoeld in artikel 8.

Or. en

Motivering

Deze weglating is bedoeld om de tekst aan te passen aan de nieuwe procedure, waarbij het 
Agentschap de rol krijgt om na uitgebreide raadplegingen richtsnoeren te ontwikkelen en vast 
te stellen. De richtsnoeren zullen dienst doen ter verdere ontwikkeling van de marktcodes en 
technische codes.

Amendement 63
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap oefent toezicht uit op de 
uitvoering van de in artikel 2 quater, lid 1, 
bedoelde taken van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit.

1. Het Agentschap oefent toezicht uit op de 
uitvoering van de in artikel 2 quater, lid 1, 
bedoelde taken van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit.

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit dient de ontwerpversies van de 
technische en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit dient de ontwerpversies van de 
technische codes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, ter goedkeuring in bij 
het Agentschap.

Het Agentschap kan binnen een termijn 
van drie maanden advies uitbrengen aan 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit.

Het Agentschap keurt de documenten 
zoals bedoeld in artikel 2 quater, lid 1, 
zoals voorbereid door Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit goed.

Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerpversie 
van het jaarlijkse werkprogramma of van 

Het Agentschap ziet toe op de uitvoering 
van de technische codes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma en neemt de resultaten 
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het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

van zijn toezichthoudende activiteiten op 
in zijn jaarverslag. Indien de 
transmissiesysteembeheerders zich niet 
houden aan de technische codes, het 
tienjarige investeringsplan en het 
jaarlijkse werkprogramma van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit, dan brengt het Agentschap de 
Commissie op de hoogte.

Or. en

Motivering

Investeerders hebben behoefte aan een duidelijk en stabiel regelgevingskader. Om deze reden 
is het belangrijk dat de ontwerpen van de technische codes en voorschriften, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse werkprogramma onderworpen worden aan de goedkeuring 
van ACES en ontwikkeld worden zonder commerciële interferentie. Het toezicht op de 
uitvoering van de bovengenoemde codes en voorschriften moet worden uitgevoerd door de 
regelgevers, dat wil zeggen het Agentschap en niet door de TSB's zelf.

Amendement 64
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit dient de ontwerpversies van de 
technische en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit dient de ontwerpversies van de 
technische codes , het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, ter goedkeuring in bij 
het Agentschap.

Het Agentschap kan binnen een termijn 
van drie maanden advies uitbrengen aan 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
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elektriciteit.
Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerpversie 
van het jaarlijkse werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

Het Agentschap keurt de documenten 
zoals bedoeld in artikel 2 quater, lid 1, 
zoals voorbereid door Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit goed.

Or. en

Motivering

Het toezicht op de uitvoering van bovengenoemde marktcodes en voorschriften moet worden 
uitgevoerd door de regelgevers, dat wil zeggen het Agentschap, en niet door de TSB's zelf, 
zoals reeds onderstreept in het bovenstaande amendement in verband met het schrappen van 
artikel 2 quater, lid 4.

Amendement 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit dient de ontwerpversies van de 
technische en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit dient de ontwerpversies van de 
technische codes , het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, ter goedkeuring in bij 
het Agentschap.
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Het Agentschap kan binnen een termijn 
van drie maanden advies uitbrengen aan 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit.
Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerpversie 
van het jaarlijkse werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

Het Agentschap keurt de documenten 
zoals bedoeld in artikel 2 quater, lid 1, 
zoals voorbereid door Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit goed.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet de technische codes en voorschriften goedkeuren. Investeerders hebben 
behoefte aan een duidelijk en stabiel regelgevingskader. Om deze reden is het belangrijk dat 
de ontwerpen van de technische codes en voorschriften, het tienjarige investeringsplan en het 
jaarlijkse werkprogramma onderworpen worden aan de goedkeuring van ACES en 
ontwikkeld worden zonder commerciële interferentie.

Amendement 66
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quinquies – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerpversie 
van het jaarlijkse werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerpversie 
van het jaarlijkse werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, met name 
ten aanzien van 
voorzieningsondernemingen op de 
nationale markten, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
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de markt niet garandeert.

Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit wijzigt het tienjarige 
investeringsplan indien de Commissie 
daarom verzoekt.

Or. en

Motivering

Het is van belang ervoor te zorgen dat absoluut noodzakelijke investeringen tijdig worden 
onderkend, goedgekeurd en uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld dat de Commissie de 
mogelijkheid moet hebben veranderingen in het tienjarige investeringsplan te 
bewerkstelligen.

Bovendien wordt de nadruk gelegd op het belang van niet-discriminatie tussen 
voorzieningsondernemingen (systeemgebruikers) in verschillende lidstaten.

Amendement 67
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quinquies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis.  Het Agentschap ziet toe op de 
uitvoering van de technische codes, het 
tienjarige investeringsplan en het 
jaarlijkse werkprogramma en neemt de 
resultaten van zijn toezichthoudende 
activiteiten op in zijn jaarverslag. Indien 
de transmissiesysteembeheerders zich niet 
houden aan de technische codes, het 
tienjarige investeringsplan en het 
jaarlijkse werkprogramma van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit, dan brengt het Agentschap de 
Commissie op de hoogte.

Or. en
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Motivering

Hier wordt een nieuw lid 2 bis aan artikel 2 quinquies toegevoegd. Als het Agentschap bij zijn 
toezicht vaststelt dat de TSB's of de ENTSO zich niet houden aan de technische codes, het 
tienjarige investeringsplan en/of het jaarlijkse werkprogramma, dan moet dit aan de 
Commissie worden doorgegeven die dan procedures wegens overtreding kan beginnen. Als 
een alternatief kan eraan worden gedacht de nationale regelgevende autoriteiten het recht te 
geven daadwerkelijke en ontmoedigende sancties op te leggen.

Amendement 68
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quinquies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Agentschap ziet toe op de 
uitvoering van de technische codes, het 
tienjarige investeringsplan, het jaarlijkse 
werkprogramma alsmede de technische 
en marktcodes en neemt de resultaten van 
zijn toezichthoudende activiteiten op in 
zijn jaarverslag. Indien de 
transmissiesysteembeheerders zich niet
houden aan  het tienjarige 
investeringsplan, het jaarlijkse 
werkprogramma en de technische en 
marktcodes van het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit, dan brengt het Agentschap de 
Commissie op de hoogte.

Or. en

Motivering

Het toezicht op de uitvoering van het tienjarige investeringsplan, het jaarlijkse 
werkprogramma en/of de technische en marktcodes moet worden uitgevoerd door de 
regelgevers, dat wil zeggen het Agentschap, en niet door de TSB's zelf. Als het Agentschap bij 
zijn toezicht vaststelt dat de TSB's of de ENTSO zich niet houden aan de technische codes, het 
tienjarige investeringsplan en/of het jaarlijkse werkprogramma, dan moet dit aan de 
Commissie worden doorgegeven die dan procedures wegens overtreding kan beginnen.
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Amendement 69
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quinquies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis.  Het Agentschap ziet toe op de 
uitvoering van de technische codes, het 
tienjarige investeringsplan en het 
jaarlijkse werkprogramma door de 
transmissiesysteembeheerders en neemt 
de resultaten van zijn toezichthoudende 
activiteiten in zijn jaarverslag op. In geval 
de transmissiesysteembeheerders niet de 
hand houden aan de technische codes, het 
tienjarige investeringsplan en het 
jaarlijkse werkprogramma, dan stelt het 
Agentschap de Commissie daarvan op de 
hoogte.

Or. de

Motivering

Het toezicht op de omzetting van de bovengenoemde codes en regels moet de taak van de 
regelgevingsautoriteiten, d.w.z. van het Agentschap, zijn en het moet niet alleen door de 
transmissiesysteembeheerders zelf worden uitgevoerd.

Amendement 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quinquies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 quinquies bis
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Ontwikkeling van richtsnoeren
1. Het Agentschap ontwikkelt binnen zes 
maanden ontwerprichtsnoeren voor de 
vaststelling van fundamentele, heldere en 
objectieve principes voor de 
harmonisering van de markt en 
technische voorschriften.
2. Bij het opstellen van deze richtsnoeren 
raadpleegt het Agentschap alle 
belanghebbenden uitgebreid op een open 
en doorzichtige wijze en houdt alle 
belanghebbenden op de hoogte. 
3. Het Agentschap stelt op grond van de 
raadpleging de ontwerprichtsnoeren 
definitief vast en keurt ze goed. Het maakt 
alle ontvangen opmerkingen openbaar en 
verklaart hoe er bij de definitieve 
ontwerprichtsnoeren rekening mee is 
gehouden, danwel rechtvaardigt waarom 
ze zijn verworpen.
4. Het Agentschap kan op eigen initiatief 
of op verzoek van het Europees Parlement 
danwel de Commissie van dezelfde 
procedure gebruik maken voor de 
actualisering van richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Richtsnoeren moeten worden ontwikkeld en vastgesteld na uitgebreide raadpleging door het 
Agentschap om de voornaamste principes voor de harmonisatie van de voorschriften vast te 
stellen. Pas nadat goede richtsnoeren zijn vastgesteld, kunnen codes op de juiste wijze worden 
ontwikkeld. De rol van het Europees Parlement is versterkt, omdat het de mogelijkheid krijgt 
om de herziening van deze richtsnoeren op gang te brengen.

Amendement 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opstelling en evaluatie van technische en 
marktcodes

Ontwikkeling van technische codes

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

1. Na vaststelling van de richtsnoeren 
overeenkomstig artikel 2 quinquies bis 
ontwikkelt de ENTSO binnen zes 
maanden de ontwerpen van technische 
codes, zoals bedoeld in artikel 2 quater, lid 
3 die volledig voldoen aan de principes die 
in de richtsnoeren zijn vastgesteld.

2. Het Agentschap brengt een naar 
behoren gemotiveerd advies uit aan de 
Commissie als het van oordeel is dat:

2. Bij het opstellen van deze codes houdt 
de ENTSO rekening met de technische 
deskundigheid van marktdeelnemers en 
houdt hen op de hoogte. 

a) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit er niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn overeenstemming te 
bereiken over een technische of 
marktcode op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen;

3. De ENTSO legt de ontwerpcodes voor 
aan het Agentschap.

b) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen;

4. Het Agentschap voert op basis van de 
ontwerpcodes op een open en doorzichtige 
wijze raadpleging uit.

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
toepassen.

5. Op basis van de raadpleging stelt het 
Agentschap de ontwerpcodes definitief 
vast en keurt deze goed. Het Agentschap 
maakt alle ontvangen opmerkingen 
openbaar en geeft aan hoe deze in de 
definitieve ontwerpcodes verwerkt zijn, 
danwel waarom ze er niet in verwerkt zijn.

3. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen vaststellen als zij 

6. Op initiatief van het Agentschap of op 
verzoek van de ENTSO kan tot herziening 
van de bestaande codes worden 
overgegaan, waarbij gebruik wordt 
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van oordeel is dat: gemaakt van het proces dat in lid 2 
hierboven is beschreven.

b) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen;

7. Op basis van de raadpleging stelt het 
Agentschap de ontwerpcodes definitief 
vast en keurt deze goed. Het Agentschap 
maakt alle ontvangen opmerkingen 
openbaar en geeft aan hoe deze in de 
definitieve ontwerpcodes verwerkt zijn, 
danwel waarom ze er niet in verwerkt zijn.

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit er niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn overeenstemming te 
bereiken over een technische of 
marktcode op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen;

8. Op initiatief van het Agentschap of op 
verzoek van de ENTSO kan tot herziening 
van de bestaande codes worden 
overgegaan, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van het proces dat in lid 2 
hierboven is beschreven.

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
toepassen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 8 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 
of te wijzigen.

Or. en

Motivering

De technische codes moeten worden ontwikkeld door de ENTSO, waarbij volledig moet 
worden voldaan aan de vastgestelde richtsnoeren. Het Agentschap stelt na uitgebreide 
raadplegingen deze codes definitief vast en keurt ze goed.
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Amendement 72
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Na raadpleging van alle betrokkenen 
overeenkomstig artikel ... van 
Verordening (EG) nr. ... tot oprichting 
van het Agentschap voor de 
samenwerking van regelgevende 
autoriteiten voor energie bereidt het 
Agentschap strategische richtsnoeren voor 
ten behoeve van het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de  terreinen die vermeld 
zijn in artikel 2 quater, leden 3 en 5 die de 
basis zullen vormen voor de ontwikkeling 
van de gedetailleerde technische codes en 
voor het tienjarige investeringsplan, met 
inbegrip van een vooruitblik op de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking. Nadat ze zijn 
opgesteld, doet het Agentschap het 
ontwerp van strategische richtsnoeren 
toekomen aan de Commissie, die deze 
strategische richtsnoeren kan goedkeuren 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing, zoals bedoeld in artikel 13, 
lid 2.
1 bis.  Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt binnen een redelijke 
termijn ontwerpcodes op voor de gebieden 
die zijn vermeld in artikel 2 quater, lid 3 
en een ontwerp van het tienjarige 
investeringsplan, met inbegrip van een 
vooruitblik op de toereikendheid van de 
elektriciteitsvoorziening, zoals bedoeld in 
artikel 2 quater, lid 5, gebaseerd op de 
strategische richtsnoeren die er door de 
Commissie overeenkomstig lid 1 zijn 
aangenomen. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
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elektriciteit legt aan het Agentschap ter 
goedkeuring het ontwerp van technische 
codes en het ontwerp van het tienjarige 
investeringsplan voor.
1 ter.  Het Agentschap hecht 
overeenkomstig artikel X en artikel Y van 
Verordening ... tot oprichting van een 
Agentschap voor de samenwerking van 
regelgevende autoriteiten voor de 
energiesector goed. Alvorens over te gaan 
tot de goedkeuring van de codes en het 
ontwerp van tienjarige investeringsplan 
vergewist het Agentschap zich ervan dat 
de gedetailleerde technische codes en het 
ontwerp van tienjarige investeringsplan 
stroken met de strategische richtsnoeren 
en dat zij niet-discriminatie, een 
doeltreffende concurrentie en een 
efficiënt functionerende markt 
waarborgen.

2. Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat:

2. Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat:

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen;
b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit er niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn overeenstemming te 
bereiken over een technische of marktcode
op de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen;

a) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit er niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn overeenstemming te 
bereiken over een technische code op de in 
artikel 2 quater, lid 3, vermelde terreinen;

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 

b) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische codes die het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit op de in artikel 2 quater, 
lid 3, vermelde terreinen heeft voorbereid 
en die is goedgekeurd door het 
Agentschap overeenkomstig lid 1 ter, niet 
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toepassen. toepassen.
3. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen vaststellen als zij 
van oordeel is dat:
a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen;
b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit er niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn overeenstemming te 
bereiken over een technische of 
marktcode op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen;
c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
toepassen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 8 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 
of te wijzigen. 

2 bis.  De Commissie kan op aanbeveling 
van het Agentschap richtsnoeren inzake 
de marktcodes vaststellen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
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te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
2 ter.  Lid 2 bis doet geen afbreuk aan het 
in artikel 8 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 
of te wijzigen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde benadering kan een gevaar inhouden voor de 
verwezenlijking van een werkelijk concurrerende EU-markt, omdat de 
transmissiesysteembeheerders de mogelijkheid krijgen zichzelf te reguleren. Met dit 
amendement wordt een andere benadering voorgesteld: het terrein en de diepgang van de 
voorgestelde technische codes, zogenaamde "strategische richtsnoeren" moeten naderhande 
door ACER worden gedefinieerd, waarna een comitologieprocedure wordt vasgesteld om 
bindende "strategische richtsnoeren" voor te schrijven, waarop de toekomstige 
werkzaamhden van ENTSO zullen worden gebaseerd. Toch hebben zij sterk belang bij de 
werking van de marktregels (aangezien zij van invloed zijn op de kosten van de TSB's) en 
daarom mogen zij de marktcodes niet voorbereiden.

Amendement 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

Het Agentschap en niet de Commissie moet het netwerk van de transmissiesysteembeheerders 
kunnen vragen dergelijke codes uit te werken.

Amendement 74
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis.  Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt binnen een redelijke 
termijn ontwerpcodes op voor de gebieden 
die zijn vermeld in artikel 2 quater, lid 3 
en een ontwerp van het tienjarige 
investeringsplan, met inbegrip van een 
vooruitblik op de toereikendheid van de 
elektriciteitsvoorziening, zoals bedoeld in 
artikel 2 quater, lid 5, gebaseerd op de 
strategische richtsnoeren die er door de 
Commissie overeenkomstig lid 1 zijn 
aangenomen. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit legt aan het Agentschap ter 
goedkeuring het ontwerp van technische 
codes en het ontwerp van het tienjarige 
investeringsplan voor.

Or. en

Motivering

De voorgestelde technische codes moeten achteraf worden gedefinieerd. Aan het begin van 
het regelgevingsproces moet ACER formeel advies aan de Commissie geven in de vorm van 
strategische richtsnoeren voor de ENTSO's als basis voor de voorbereiding van de technische 
codes. Op basis van dit advies wordt toepassing van een comitologieprocedure gesuggereerd 
om bindende strategische richtsnoeren te produceren, waarop de toekomstige 
werkzaamheden zullen worden gebaseerd. De ENTSO's zullen ontwerp technische codes 
moeten voorbereiden, gebaseerd op bindende strategische richtsnoeren.
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Amendement 75
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter.  Het Agentschap hecht 
overeenkomstig artikel X en artikel Y van 
Verordening ... tot oprichting van een 
Agentschap voor de samenwerking van 
regelgevende autoriteiten voor de 
energiesector goed. Alvorens over te gaan 
tot de goedkeuring van de codes en het 
ontwerp van tienjarige investeringsplan 
vergewist het Agentschap zich ervan dat 
de gedetailleerde technische codes en het 
ontwerp van tienjarige investeringsplan 
stroken met de strategische richtsnoeren 
en dat zij niet-discriminatie, een 
doeltreffende concurrentie en een 
efficiënt functionerende markt 
waarborgen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde technische codes moeten achteraf worden gedefinieerd. Aan het begin van 
het regelgevingsproces moet ACER formeel advies aan de Commissie geven in de vorm van 
strategische richtsnoeren voor de ENTSO's als basis voor de voorbereiding van de technische 
codes. Op basis van dit advies wordt toepassing van een comitologieprocedure gesuggereerd 
om bindende strategische richtsnoeren te produceren, waarop de toekomstige 
werkzaamheden zullen worden gebaseerd. De ENTSO's zullen ontwerp technische codes 
moeten voorbereiden, gebaseerd op bindende strategische richtsnoeren.
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Amendement 76
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat:

2. Het Agentschap brengt een naar behoren
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat:

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen;
b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit er niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn overeenstemming te 
bereiken over een technische of marktcode
op de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen;

a) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit er niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn overeenstemming te 
bereiken over een technische code op de in 
artikel 2 quater, lid 3, vermelde terreinen;

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
toepassen.

b) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische code niet toepast op de 
in artikel 2 quater, lid 3, vermeld terreinen 
die door het Agentschap overeenkomstig 
lid 1 ter is goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Aangezien het Agentschap voor goedkeuring van de codes moet nagaan of zij stroken met de 
strategische richtsnoeren en dat ze zorgen voor niet-discriminatie, een doeltreffende 
mededinging en een efficiënt functionerende markt kan de tweede alinea van lid 2 komen te 
vervallen.
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Amendement 77
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen vaststellen als zij 
van oordeel is dat:

Schrappen

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen;
b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit er niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn overeenstemming te 
bereiken over een technische of 
marktcode op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen;
c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
toepassen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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Or. en

Motivering

Lid 3 moet worden geschrapt, omdat het voorzien in de late (aan het einde van het proces) in 
werking tredende comitologieprocedure, wat niet noodzakelijk is, omdat op grond van het 
voorstel de comitologieprocedure aan het begin van het regelgevingsproces op gang moet 
worden gebracht, gevolgd door de goedkeuring door het Agentschap van het ontwerp van de 
technische codes dat door de ENTSO wordt voorgelegd.

Amendement 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan op eigen initiatief of
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen vaststellen als zij van 
oordeel is dat:

3. De Commissie kan op aanbeveling van 
het Agentschap richtsnoeren op de in 
artikel 2 quater, lid 3, vermelde terreinen 
wijzigen als zij van oordeel is dat:

a) een van de technische of marktcodes die 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen;

a) een van de technische of marktcodes die 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen;

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit er niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn overeenstemming te 
bereiken over een technische of marktcode 
op de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen;

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit er niet in slaagt binnen een 
redelijke termijn overeenstemming te 
bereiken over een technische of marktcode 
op de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen;

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
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transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
toepassen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
gewijzigd volgens de in artikel 13, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. de

Motivering

Met het voorstel moet ervoor worden gezorgd dat de richtsnoeren volgens de normale 
procedure door het Parlement en de Raad moeten worden vastgesteld. De overdracht van 
bevoegdheden aan de Commissie moet alleen tot eventueel noodzakelijke aanpassingen 
beperkt blijven.

Amendement 79
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 3 – alinea 1 – zin 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen vaststellen als zij van 
oordeel is dat:

3. De Commissie stelt op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen vast, indien zij het 
noodzakelijk achten ervoor te zorgen dat 
in artikel 2 quater, leden 1 tot en met 3 
bedoelde zaken zich ontwikkelen op een 
wijze die strookt met de doelstellingen van 
de interne markt en:

Or. en
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Motivering

Als de TSB's geen codes goedkeuren, kan de Commissie bindende richtsnoeren via de 
comitologieprocedure vaststellen. In het gewijzigde voorstel voor een verordening is deze 
optie op niet-bindende wijze geformuleerd. Om zoveel mogelijk duidelijkheid tegenover de 
TSB's en tegenover andere belanghebbenden te scheppen, mag er geen twijfel over bestaan 
dat de Commissie indertijd over zal gaan tot vaststelling van bindende richtsnoeren als de 
TSB's hun regelgevende taak niet uitvoeren.

Amendement 80
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de richtsnoeren 
raadpleegt de Commissie representatieve 
organisaties van netwerkgebruikers.

Or. en

Motivering

Een daadwerkelijke raadpleging van alle belanghebbenden is van cruciaal belang om ervoor 
te zorgen dat in het besluit dat op een goed functionerende elektriciteitsmarkt is gericht 
rekening wordt gehouden met alle belangen.

Amendement 81
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 8 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 

Schrappen
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of te wijzigen.

Or. en

Motivering

Lid 4 moet worden geschrapt, omdat deze na de schrapping van lid 3 (zie amendement 12) 
zonder betekenis is geworden.

Amendement 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 8 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 
of te wijzigen.

4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 8 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren te wijzigen.

Or. de

Motivering

Met het voorstel moet ervoor worden gezorgd dat de richtsnoeren volgens de normale 
procedure door het Parlement en de Raad moeten worden vastgesteld. De overdracht van 
bevoegdheden aan de Commissie moet alleen tot eventueel noodzakelijke aanpassingen 
beperkt blijven.

Amendement 83
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis.  De Commissie kan op aanbeveling 
van het Agentschap richtsnoeren inzake 
de marktcodes vaststellen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Ten aanzien van de marktcodes wordt voorgesteld dat de Commissie richtsnoeren kan 
vaststellen naar aanleiding van aanbevelingen van het Agentschap (lid 5). 
Transmissiesysteembeheerders zijn beheerders van de monopolistische infrastructuur en 
nemen niet deel aan een concurrerend deel van de markt. Toch hebben zij sterk belang bij de 
werking van de marktregels (aangezien zij van invloed zijn op de kosten van de TSB's) en 
daarom mogen zij de marktcodes niet voorbereiden.

Amendement 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4bis.  De Commissie deelt het Europees 
Parlement en de Raad mede wanneer zij 
voornemens is richtsnoeren 
overeenkomstig artikel 2 sexies, lid 3 vast 
te stellen.

Or. de
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Motivering

Als de Commissie overeenkomstig artikel 2 sexies, lid 3, van de verordening maatregelen 
neemt, dan moet daaruit de conclusie worden getrokken dat het netwerk van de 
systeembeheerders dat met openbare fondsen wordt gefinancierd zijn taken op grond van deze 
verordening niet voldoende uitvoert. Het Europees Parlement en de Raad moeten daarvan 
uitgebreid op de hoogte worden gesteld om voor de noodzakelijke wijzigingen te zorgen.

Amendement 85
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Lid 4 bis doet geen afbreuk aan het 
in artikel 8 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 
of te wijzigen.

Or. en

Motivering

Ten aanzien van de marktcodes wordt voorgesteld dat de Commissie richtsnoeren kan 
vaststellen naar aanleiding van aanbevelingen van het Agentschap (lid 5). 
Transmissiesysteembeheerders zijn beheerders van de monopolistische infrastructuur en 
nemen niet deel aan een concurrerend deel van de markt. Toch hebben zij sterk belang bij de 
werking van de marktregels (aangezien zij van invloed zijn op de kosten van de TSB's) en 
daarom mogen zij de marktcodes niet voorbereiden.

Amendement 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 sexies bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 sexies bis
Ontwikkeling van richtsnoeren

1. De Commissie stelt na raadpleging met 
het Agentschap een jaarlijkse 
prioriteitenlijst vast waarin zaken worden 
opgenomen die van uitzonderlijk belang 
voor de ontwikkeling van de interne 
elektriciteitsmarkt.
2. Naar aanleiding van de prioriteitenlijst 
geeft de Commissie het Agentschap het 
mandaat om binnen uiterlijk zes maanden 
ontwerprichtsnoeren te ontwikkelen, 
waarin fundamentele, duidelijke en 
objectieve beginselen worden vastgesteld 
voor de harmonisering van voorschriften, 
zoals bedoeld in artikel 2 quater.
3. Bij het opstellen van deze richtsnoeren 
raadpleegt het Agentschap de 
betrokkenen op een open en doorzichtige 
wijze en houdt ENTSO en andere 
belanghebbenden op de hoogte.
4. Het Agentschap stelt de 
ontwerprichtsnoeren definitief vast op 
basis van de raadpleging. Het maakt alle 
ontvangen opmerkingen, tenzij 
vertrouwelijk,  openbaar en verklaart op 
welke wijze hiermee rekening is gehouden 
in het definitieve ontwerp van de 
richtsnoer, danwel rechtvaardigt waarom 
ze zijn verworpen.
5. De Commissie legt de 
ontwerprichtsnoer voor aan het in artikel 
13, lid 1 bedoelde comité ter definitieve 
vaststelling overeenkomstig de procedure 
waarnaar in artikel 13, lid 2 wordt 
verwezen.
6. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op verzoek van het Agentschap dezelfde 
procedure op gang brengen voor de 
actualisering van richtsnoeren.

Or. en
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Motivering

Voorstel om de procedure voor het ontwikkelen van de richtsnoeren te verduidelijken. De 
Commissie geeft het mandaat aan het Agentschap, dat vervolgens raadpleegt, ontwikkelt en 
aanneemt. De Commissie maakt de richtsnoeren verplicht door middel van de 
comitologieprocedure.

Amendement 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 sexies bis
Ontwikkeling van marktcodes

1. Na de vaststelling van de richtsnoeren 
overeenkomstig artikel 2 quinquies bis 
ontwikkelt het Agentschap binnen 
uiterlijk zes maanden ontwerpmarktcodes 
die volledig voldoen aan de beginselen die 
in de richtsnoeren zijn vastgesteld.
2. Bij de opstelling van deze codes 
raadpleegt het Agentschap betrokkenen 
uitgebreid op een open en doorzichtige 
wijze en houdt alle betrokkene op de 
hoogte.
3. Op grond van de raadpleging stelt het 
Agentschap de ontwerpmarktcodes 
definitief vast en neemt deze aan. Het 
maakt alle ontvangen opmerkingen 
openbaar en verklaart hoe er bij de 
definitieve ontwerprichtsnoeren rekening 
mee is gehouden, danwel rechtvaardigt 
waarom ze zijn verworpen.
4. Het Agentschap kan op eigen initiatief 
of op verzoek van het Europees Parlement 
dezelfde procedure gebruik maken voor de 
herziening van de bestaande codes.

Or. en
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Motivering

De marktcodes moeten na een uitgebreide raadpleging door het Agentschap worden 
ontwikkeld en vastgesteld. De rol van het Europees Parlement wordt versterkt, omdat het in 
de gelegenheid wordt gesteld het initiatief voor de herziening van deze codes te nemen.

Amendement 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 sexies ter
Ontwikkeling van codes

1. Na vaststelling van de richtsnoeren 
overeenkomstig artikel 2 sexies bis 
verzoekt de Commissie het Europese 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders om binnen 
zes maanden ontwerpcodes te formuleren 
met volledige inachtneming van de 
beginselen zoals vastgelegd in de 
richtsnoeren.
2. Bij het opstellen van deze codes houdt 
de ENTSO rekening met de technische 
deskundigheid van marktdeelnemers en 
houdt hen op de hoogte.
3. De ENTSO legt de ontwerpcodes voor 
aan het Agentschap.
4. Het Agentschap voert op basis van de 
ontwerpcodes op een open en doorzichtige 
wijze raadpleging uit.
5. Op basis van de raadpleging stelt het 
Agentschap de ontwerpcodes definitief 
vast en keurt deze goed. Het Agentschap 
maakt alle ontvangen opmerkingen 
openbaar en geeft aan hoe deze in de 
definitieve ontwerpcodes verwerkt zijn, 
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danwel waarom ze er niet in verwerkt zijn.
6. Op initiatief van het Agentschap of op 
verzoek van ENTSO kunnen 
overeenkomstig dezelfde procedure de 
bestaande codes worden herzien.

Or. en

Motivering

Voorstel ter verduidelijking van de procedure voor de ontwikkeling van de codes. De 
Commissie geeft een mandaat aan ENTSO die de technische ontwerpen vaststelt in 
samenwerking met de marktdeelnemers. Het Agentschap voert raadplegingen uit keurt de 
codes goed.

Amendement 89
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 septies Schrappen
Raadplegingen

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit uitvoerig, in een vroeg 
stadium en op een open en transparante 
wijze alle betrokken marktdeelnemers, 
met name wanneer het de technische en 
marktcodes en zijn jaarlijkse 
werkprogramma als bedoeld in artikel 2 
quater, leden 1 en 3, opstelt; bij de 
raadpleging worden producenten, 
leveranciers, afnemers, 
systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, met 
inbegrip van relevante 
(bedrijfstak)verenigingen, technische 
instanties en platforms van 
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belanghebbenden betrokken.
2. Alle documenten en notulen van 
vergaderingen die met de in lid 1 bedoelde 
onderwerpen verband houden, worden 
openbaar gemaakt
3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
en de technische en marktcodes als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
vast te stellen, geeft het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit aan welke opmerkingen in het 
kader van de raadpleging zijn ontvangen 
en hoe met deze opmerkingen rekening is 
gehouden. Wanneer met opmerkingen 
geen rekening is gehouden, wordt dit 
gemotiveerd.

Or. en

Motivering

De ERGEG raadpleegt momenteel het publiek op EU-niveau. Daarom moet het agentschap 
zich met deze taak belasten, omdat het al over goed ingevoerde regels en over ervaring 
beschikt voor het raadplegen van het publiek. Bovendien treedt het agentschap op in het 
belang van alle marktdeelnemers, terwijl TSB's in principe een belanghebbende partij zijn.

Amendement 90
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 septies Schrappen
Raadplegingen

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit uitvoerig, in een vroeg 
stadium en op een open en transparante 
wijze alle betrokken marktdeelnemers, 
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met name wanneer het de technische en 
marktcodes en zijn jaarlijkse 
werkprogramma als bedoeld in artikel 2 
quater, leden 1 en 3, opstelt; bij de 
raadpleging worden producenten, 
leveranciers, afnemers, 
systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, met 
inbegrip van relevante 
(bedrijfstak)verenigingen, technische 
instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.
2. Alle documenten en notulen van 
vergaderingen die met de in lid 1 bedoelde 
onderwerpen verband houden, worden 
openbaar gemaakt
3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
en de technische en marktcodes als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
vast te stellen, geeft het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit aan welke opmerkingen in het 
kader van de raadpleging zijn ontvangen 
en hoe met deze opmerkingen rekening is 
gehouden. Wanneer met opmerkingen 
geen rekening is gehouden, wordt dit 
gemotiveerd.

Or. en

Motivering

De ERGEG raadpleegt momenteel het publiek op EU-niveau. Daarom moet het agentschap 
zich met deze taak belasten, omdat het al over goed ingevoerde regels en over ervaring 
beschikt voor het raadplegen van het publiek. Bovendien treedt het agentschap op in het 
belang van alle marktdeelnemers, terwijl TSB's in principe een belanghebbende partij zijn.

Amendement 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 septies
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 septies Schrappen
Raadplegingen

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit uitvoerig, in een vroeg 
stadium en op een open en transparante 
wijze alle betrokken marktdeelnemers, 
met name wanneer het de technische en 
marktcodes en zijn jaarlijkse 
werkprogramma als bedoeld in artikel 2 
quater, leden 1 en 3, opstelt; bij de 
raadpleging worden producenten, 
leveranciers, afnemers, 
systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, met 
inbegrip van relevante 
(bedrijfstak)verenigingen, technische 
instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.
2. Alle documenten en notulen van 
vergaderingen die met de in lid 1 bedoelde 
onderwerpen verband houden, worden 
openbaar gemaakt
3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
en de technische en marktcodes als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
vast te stellen, geeft het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit aan welke opmerkingen in het 
kader van de raadpleging zijn ontvangen 
en hoe met deze opmerkingen rekening is 
gehouden. Wanneer met opmerkingen 
geen rekening is gehouden, wordt dit 
gemotiveerd.

Or. en

Motivering

De ERGEG raadpleegt momenteel het publiek op EU-niveau. Daarom moet het agentschap 
zich met deze taak belasten, omdat het al over goed ingevoerde regels en over ervaring 



PE404.668v01-00 76/125 AM\717090NL.doc

NL

beschikt voor het raadplegen van het publiek. Bovendien treedt het agentschap op in het 
belang van alle marktdeelnemers, terwijl TSB's in principe een belanghebbende partij zijn.

Amendement 92
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 septies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit uitvoerig, in een vroeg stadium 
en op een open en transparante wijze alle 
betrokken marktdeelnemers, met name 
wanneer het de technische en marktcodes 
en zijn jaarlijkse werkprogramma als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
opstelt; bij de raadpleging worden 
producenten, leveranciers, afnemers, 
systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, met inbegrip 
van relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit uitvoerig, in een vroeg stadium 
en op een open en transparante wijze alle 
betrokken marktdeelnemers, met name 
wanneer het de technische en marktcodes 
en zijn jaarlijkse werkprogramma als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
opstelt; bij de raadpleging worden de 
lidstaten alsmede de bevoegde nationale 
autoriteiten, producenten, leveranciers, 
afnemers, systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, met inbegrip 
van relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.

Or. es

Motivering

Het is noodzakelijk alle betrokkenen te laten deelnemen.

Amendement 93
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 septies – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.  Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit uitvoerig, in een vroeg stadium 
en op een open en transparante wijze alle 
betrokken marktdeelnemers, met name 
wanneer het de technische en marktcodes 
en zijn jaarlijkse werkprogramma als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3,
opstelt; bij de raadpleging worden 
producenten, leveranciers, afnemers, 
systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, met 
inbegrip van relevante 
(bedrijfstak)verenigingen, technische 
instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit uitvoerig, in een vroeg stadium 
en op een open en transparante wijze alle 
betrokken marktdeelnemers, met name 
wanneer het de voorschriften voor de 
raadpleging, de technische en marktcodes 
en zijn jaarlijkse werkprogramma als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
opstelt met representatieve organisaties 
van netwerkgebruikers;

Or. en

Motivering

Of de raadpleging effectief verloopt, is afhankelijk van goede voorschriften en procedures. 
Ook is het belangrijk dat de notulen van de raadpleging de bijdragen van alle deelnemers 
weergeven en een indruk geven van de interactie tussen ENTSO en vertegenwoordigers van 
netwerkgebruikers.

Amendement 94
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 septies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis.  De in lid 1 bedoelde raadplegingen 
zijn erop gericht de belangen van alle 
betrokkenen in het besluitvormingsproces 
te laten meespelen.
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Or. en

Motivering

TSB's zijn uit hoofde van hun monopoliepositie niet gewend aan onderhandelingen met hun 
cliënten, de netwerkgebruikers. Om te voorkomen dat de TSB's de netwerkgebruikers zullen 
informeren en niet zullen raadplegen, moet het doel van de raadplegingen vermeld worden, 
zodat ze doeltreffend zullen verlopen.

Amendement 95
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten die met de in de artikelen 2 bis 
tot en met 2 nonies genoemde 
werkzaamheden van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit verband houden, worden 
gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders en worden 
in aanmerking genomen bij de berekening 
van de tarieven.

De kosten die met de in de artikelen 2 bis 
tot en met 2 nonies genoemde 
werkzaamheden van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit verband houden, worden 
gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders en worden 
inbegrepen in de berekening van de 
tarieven.

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van het ENTSO moeten beperkt blijven tot zaken die met het netwerk te 
maken hebben. Daarom moet artikel 2 quater, lid 3, letter g) worden geschrapt, omdat 
voorschriften voor de handel niet met dergelijke aan het netwerk gerelateerde zaken te maken 
hebben.
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Amendement 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten die met de in de artikelen 2 bis 
tot en met 2 nonies genoemde 
werkzaamheden van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit verband houden, worden 
gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders en worden 
in aanmerking genomen bij de berekening 
van de tarieven.

De kosten die met de in de artikelen 2 bis 
tot en met 2 nonies genoemde 
werkzaamheden van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit verband houden, worden 
gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders en worden 
in aanmerking genomen bij de berekening 
van de tarieven. De regelgevende 
autoriteiten keuren deze kosten alleen 
goed als ze redelijk en proportioneel zijn.

Or. en

Motivering

Er moet worden voorkomen dat de Europese consumenten voor de inefficiëntie van deze 
organisatie moeten opdraaien.

Amendement 97
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten die met de in de artikelen 2 bis 
tot en met 2 nonies genoemde 
werkzaamheden van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit verband houden, worden 
gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders en worden 

De kosten die met de in de artikelen 2 bis 
tot en met 2 nonies genoemde 
werkzaamheden van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit verband houden, worden 
gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders en worden 
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in aanmerking genomen bij de berekening 
van de tarieven.

in aanmerking genomen bij de berekening 
van de tarieven. De regelgevende 
autoriteiten keuren deze kosten alleen 
goed als ze redelijk en proportioneel zijn.

Or. en

Motivering

Er moet worden voorkomen dat de Europese consumenten voor de inefficiëntie van deze 
organisatie moeten opdraaien.

Amendement 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 nonies Schrappen
Regionale samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit brengen 
transmissiesysteembeheerders regionale 
samenwerking tot stand om bij te dragen 
tot de uitvoering van de in artikel 
2 quater, lid 1, genoemde taken. Zij 
publiceren met name om de twee jaar een 
regionaal investeringsplan en mogen 
investeringsbeslissingen nemen op basis 
van het regionale investeringsplan.
Het regionale investeringsplan mag niet 
indruisen tegen het in artikel 2 quater, lid 
1, onder c), bedoelde tienjarige 
investeringsplan.
2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van 
het netwerk te verzekeren en bevorderen 



AM\717090NL.doc 81/125 PE404.668v01-00

NL

tevens de ontwikkeling van 
energiebeurzen, de toewijzing van 
grensoverschrijdende capaciteit via 
impliciete veilingen en de integratie van 
balancerings- en 
reservevermogensmechanismen.
3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Te dien einde kan de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Agentschap 
raadplegen.

Or. en

Motivering

Het bestaan van Europese voorschriften belet de TSB's niet verder te gaan dan de 
minimumvereisten en belet hen evenmin tot nauwe samenwerking met buren te komen. De 
omschrijving van geografische gebieden zal onvermijdelijk leiden tot consolidatie van 
regionale markten en tot nieuwe inter-Europese "grenzen". Di heeft geen zin. In een systeem 
met onderlinge aansluitingen moeten de betrouwbaarheid en de leveranties over de grenzen 
op globale wijze worden aangepakt, zoals de UCTE in zijn recente verslag van januari 2008 
over de toereikendheid van de voorzieningen erkent.

Amendement 99
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
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regelingen om een optimaal beheer van het 
netwerk te verzekeren en bevorderen 
tevens de ontwikkeling van 
energiebeurzen, de toewijzing van 
grensoverschrijdende capaciteit via 
impliciete veilingen en de integratie van 
balancerings- en 
reservevermogensmechanismen.

regelingen om een optimaal beheer van het 
netwerk te verzekeren, bevorderen tevens 
de ontwikkeling van energiebeurzen en 
bevorderen, waar dit economisch zinvol is,
de toewijzing van grensoverschrijdende 
capaciteit via impliciete veilingen en de 
compatibiliteit van grensoverschrijdende 
balanceringsregelingen.

Or. en

Motivering

De toewijzing van grensoverschrijdende capaciteit door middel van impliciete veilingen en de 
integratie van balanceringsmechanismen kan onder sommige omstandigheden een dure en 
complexe oplossing zijn in vergelijking met de voordelen die dit biedt. TSB's moeten de 
mogelijkheid hebben oplossingen te bevorderen die grensoverschrijdende regelingen 
verbeteren.

Amendement 100
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
netwerk te verzekeren en bevorderen 
tevens de ontwikkeling van 
energiebeurzen, de toewijzing van 
grensoverschrijdende capaciteit via 
impliciete veilingen en de integratie van 
balancerings- en 
reservevermogensmechanismen.

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
netwerk te verzekeren en bevorderen 
tevens de gecoördineerde toewijzing van 
grensoverschrijdende integratie, de 
toewijzing van grensoverschrijdende 
capaciteit en de integratie van 
balancerings- en 
reservevermogensmechanismen.

Or. en

Motivering

Een toenemende harmonisatie van netwerk- en marktregels is wenselijk om tot een 
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geïntegreerde energiemarkt te komen, maar dit betekent niet dat er in elke lidstaat identieke 
regelingen nodig zijn. Een standaard marktontwerp zou zeer veel tijd kosten om het toe te 
passen en zou uiteindelijk wellicht niet haalbaar zijn. De uitwisseling van energie en 
impliciete veilingen zijn mogelijkheden voor het beheer van de grensoverschrijdende handel, 
maar er zijn ook andere mogelijkheden en deze mogen niet uitgeschakeld worden.

Amendement 101
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
netwerk te verzekeren en bevorderen 
tevens de ontwikkeling van 
energiebeurzen, de toewijzing van 
grensoverschrijdende capaciteit via 
impliciete veilingen en de integratie van 
balancerings- en 
reservevermogensmechanismen.

De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
netwerk te verzekeren en bevorderen 
tevens de ontwikkeling van 
energiebeurzen, de toewijzing van 
grensoverschrijdende capaciteit via 
impliciete of expliciete veilingen, 
waarover door de betrokken 
transmissiesysteembeheerders wordt 
beslist en de integratie van balancerings-
en reservevermogensmechanismen.

Or. en

Motivering

Hoewel het houden van impliciete veilingen een economisch doeltreffend instrument is voor 
de toewijzing van grensoverschrijdende capaciteit is dit niet altijd een geschikte oplossing, 
omdat zij niet aangepast is aan opkomende regionale energiemarkten in de loop van het 
liberaliseringsproces, en omdat er niet altijd een adequaat niveau van grensoverschrijdende 
elektriciteitsuitwisseling op de lange termijn (op maand of jaarbasis) gewaarborgd is. 
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Amendement 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 nonies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen.

Te dien einde kan de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor
elektriciteit en het Agentschap 
raadplegen.";

Or. de

Motivering

De organisatie van de regionale samenwerking geschiedt binnen het netwerk.  Hoe de 
samenwerking moet verlopen en via welk organisatieniveau deze moet worden gewaarborgd 
moet in het reglement van het netwerk worden vastgelegd. Een speciale aanwijzing door de 
Commissie is niet noodzakelijk en ook niet nuttig.

Amendement 103
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het geografische gebied dat door elke Schrappen
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regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Te dien einde kan de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Agentschap 
raadplegen.

Or. en

Motivering

Regionale markten moeten een eerste stap vormen naar een volledig geïntegreerde Europese 
markt en deze moeten niet geografisch door de Europese Commissie worden omschreven.

Amendement 104
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het geografische gebied dat door elke regionale 
samenwerkingsstructuur wordt bestreken, kan door de Commissie 
worden afgebakend. Deze maatregel, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

3. Ten behoeve van het doel een 
werkelijke interne Markt te 
verwezenlijken, kan de Commissie het 
geografische gebied dat door elke regionale 
samenwerkingsstructuur wordt bestreken, 
afbakenen, waarbij zij rekening houdt met 
reeds bestaande regionale 
samenwerkingsstructuren. Deze 
maatregel, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beoogt te wijzigen 
door haar aan te vullen, wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.



PE404.668v01-00 86/125 AM\717090NL.doc

NL

Or. es

Motivering

Regionale samenwerking die al gaande is, mag niet over het hoofd worden gezien.

Amendement 105
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 13, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie 
uitsluitend na raadpleging van de 
lidstaten binnen dat geografische gebied 
worden afgebakend. Deze maatregel, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. ro

Motivering

De lidstaten binnen de betrokken regio zijn niet alleen op de hoogte van de bestaande 
interconnecties tussen de TSBs, maar ook van de voorzieningscapaciteiten van elektriciteit en 
de niveaus van de vraag in de naburige landen.

Amendement 106
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 nonies bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 nonies bis
Technische samenwerking tussen 

communautaire 
transmissiesysteembeheerders en 

transmissiesysteembeheerders van derde 
landen

1. Op de technische samenwerking tussen 
communautaire 
transmissiesysteembeheerders en 
transmissiesysteembeheerders van derde 
landen wordt toezicht gehouden door de 
nationale regelgevende autoriteiten.
2. Als er in de loop van de technische 
samenwerking onverenigbaarheden aan 
het licht komen tussen de voorschriften en 
codes die door het agentschap zijn 
vastgesteld dan vraagt de nationale 
regelgevende autoriteit het agentschap om 
een verduidelijking 

Or. lt

Motivering

 De verordening geeft niet aan hoe de samenwerking met TSB's uit derde landen op technisch 
niveau zal worden uitgevoerd.

Amendement 107
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Productiebedrijven die eigenaar of 
beheerder zijn van activa voor 
elektriciteitsproductie waarvan er één een 
geïnstalleerde capaciteit van ten minste 250 

6. Productiebedrijven die eigenaar of 
beheerder zijn van activa voor 
elektriciteitsproductie waarvan er één een 
geïnstalleerde capaciteit van ten minste 250 
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MW heeft, houden alle uurgegevens per 
installatie die noodzakelijk zijn om alle 
operationele transmissiebeslissingen en 
het biedingsgedrag op 
elektriciteitsbeurzen, veilingen van 
koppelingscapaciteit, reservemarkten en 
onderhandse markten te verifiëren,
gedurende vijf jaar ter beschikking van de 
nationale regelgevende instantie, de 
nationale mededingingsautoriteit en de 
Commissie. De bij te houden informatie 
per installatie en per uur omvat, maar is 
niet beperkt tot, gegevens over de 
beschikbare opwekkingscapaciteit en 
gecontracteerde reserves, met inbegrip van 
de allocatie van deze gecontracteerde 
reserves op installatieniveau, op het tijdstip 
waarop de biedingen worden verricht en 
wanneer de productie plaatsvindt

MW heeft, houden alle uurgegevens per 
installatie voor iedere installatie met een 
geïnstalleerde capaciteit van meer dan 
100 MW bruto gedurende vijf jaar ter 
beschikking van de nationale regelgevende 
instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie. 
De bij te houden informatie per installatie 
en per uur omvat, maar is niet beperkt tot, 
gegevens over de beschikbare 
opwekkingscapaciteit en gecontracteerde 
reserves op installatieniveau, op het tijdstip 
waarop de biedingen worden verricht en 
wanneer de productie plaatsvindt.

Or. de

Motivering

Het bewaren van alle gegevens die noodzakelijk zijn om alle operationele beslissingen over 
het gebruik van de centrale of de biedingsstrategie noodzakelijk zijn, is vrijwel onmogelijk. 
Bovendien zou deze regeling leiden tot een ongelijke behandeling van de producerende 
ondernemingen tegenover onafhankelijke stroomhandelaren (zonder eigen 
productiecapaciteiten) omdat zij alleen van de producenten verlangt dat zij de gegevens 
bewaren. Dit lijkt niet gerechtvaardigd omdat dit slechts een beeld geeft van een gedeelte van 
het totale aanbod op de markt.

Amendement 108
Werner Langen

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Productiebedrijven die eigenaar of 
beheerder zijn van activa voor 
elektriciteitsproductie waarvan er één een 

6. Productiebedrijven die eigenaar of 
beheerder zijn van activa voor 
elektriciteitsproductie waarvan er één een 
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geïnstalleerde capaciteit van ten minste 250 
MW heeft, houden alle uurgegevens per 
installatie die noodzakelijk zijn om alle 
operationele transmissiebeslissingen en 
het biedingsgedrag op 
elektriciteitsbeurzen, veilingen van 
koppelingscapaciteit, reservemarkten en 
onderhandse markten te verifiëren, 
gedurende vijf jaar ter beschikking van de 
nationale regelgevende instantie, de 
nationale mededingingsautoriteit en de 
Commissie. De bij te houden informatie 
per installatie en per uur omvat, maar is 
niet beperkt tot, gegevens over de 
beschikbare opwekkingscapaciteit en 
gecontracteerde reserves, met inbegrip van 
de allocatie van deze gecontracteerde 
reserves op installatieniveau, op het tijdstip 
waarop de biedingen worden verricht en 
wanneer de productie plaatsvindt

geïnstalleerde capaciteit van ten minste 250 
MW heeft, houden alle uurgegevens voor 
alle installaties met een geïnstalleerde 
capaciteit van ten minste 50 MW bruto 
gedurende vijf jaar ter beschikking van de 
nationale regelgevende instantie, de 
nationale mededingingsautoriteit en de 
Commissie. De bij te houden informatie 
per installatie en per uur omvat, maar is 
niet beperkt tot, gegevens over de 
beschikbare opwekkingscapaciteit en 
gecontracteerde reserves op 
installatieniveau, op het tijdstip waarop de 
biedingen worden verricht en wanneer de 
productie plaatsvindt.

Or. de

Motivering

Het bewaren van alle gegevens die noodzakelijk zijn om alle operationele beslissingen over 
het gebruik van de centrale of de biedingsstrategie noodzakelijk zijn, is vrijwel onmogelijk. 
Bovendien zou deze regeling leiden tot een ongelijke behandeling van de producerende 
ondernemingen tegenover onafhankelijke stroomhandelaren (zonder eigen 
productiecapaciteiten) omdat zij alleen van de producenten verlangt dat zij de gegevens 
bewaren. Dit lijkt niet gerechtvaardigd omdat dit slechts een beeld geeft van een gedeelte van 
het totale aanbod op de markt.

Amendement 109
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Productiebedrijven die eigenaar of 
beheerder zijn van activa voor 6. Productiebedrijven die eigenaar of beheerder 

zijn van activa voor elektriciteitsproductie 
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elektriciteitsproductie waarvan er één een 
geïnstalleerde capaciteit van ten minste 250 
MW heeft, houden alle uurgegevens per 
installatie die noodzakelijk zijn om alle 
operationele transmissiebeslissingen en 
het biedingsgedrag op 
elektriciteitsbeurzen, veilingen van 
koppelingscapaciteit, reservemarkten en 
onderhandse markten te verifiëren,
gedurende vijf jaar ter beschikking van de 
nationale regelgevende instantie, de 
nationale mededingingsautoriteit en de 
Commissie. De bij te houden informatie 
per installatie en per uur omvat, maar is 
niet beperkt tot, gegevens over de 
beschikbare opwekkingscapaciteit en 
gecontracteerde reserves, met inbegrip van 
de allocatie van deze gecontracteerde 
reserves op installatieniveau, op het 
tijdstip waarop de biedingen worden 
verricht en wanneer de productie 
plaatsvindt.

waarvan er één een geïnstalleerde capaciteit 
van ten minste 250 MWe heeft, houden alle 
uurgegevens voor alle installaties met een 
geïnstalleerde capaciteit van ten minste 250 
MWe gedurende vijf jaar ter beschikking van 
de nationale regelgevende instantie, de 
nationale mededingingsautoriteit en de 
Commissie. De bij te houden informatie per 
installatie en per uur omvat gegevens over de 
beschikbare opwekkingscapaciteit en 
gecontracteerde reserves.

Or. en

Motivering

Het is praktisch onmogelijk om alle informatie te bewaren die nodig is ter verifiëring van alle 
operationele transmissiebeslissingen, het biedingsgedrag op elektriciteitsbeurzen, enz. Verder 
zou de voorgestelde bepaling ertoe leiden dat elektriciteitopwekkende bedrijven en 
onafhankelijke handelaars op verschillende wijze worden behandeld, omdat alleen van de 
bedrijven die elektriciteit opwekken, gevraagd wordt om voor de regelgevende instanties alle 
noodzakelijke informatie ter verifiëring van hun biedingsgedrag en van operationele 
transmissiebesluiten ter beschikking te houden.

Amendement 110
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In artikel 6, lid 1 worden de 
volgende alinea's ingelast:
"
De regelgevende autoriteiten houden 
toezicht op het congestiebeheer binnen 
nationale elektriciteitssystemen 
interconnectors.
De transmissiesysteembeheerders leggen 
hun procedures voor congestiebeheer, met 
inbegrip van capaciteitstoewijzing, ter 
goedkeuring voor aan de regelgevende 
autoriteiten. De regelgevende autoriteiten 
kunnen om wijziging van deze regels 
vragen alvorens ze goed te keuren."

Or. en

(Wijzigt het bestaande artikel 6, lid 1, van Verordening 1228/2003 door toevoeging van twee 
nieuwe leden)

Motivering

De officiële van de procedures voor het congestiebeheer door de regelgevende autoriteiten 
moet duidelijk worden vermeld in Verordening 1228/2003 om een doeltreffende toepassing te 
garanderen.

Amendement 111
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Aan artikel 6 wordt lid 1 bis 
toegevoegd:
"1 bis.  De regelgevende autoriteiten 
houden toezicht op het congestiebeheer 
binnen nationale elektriciteitssystemen 
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interconnectors.
De transmissiesysteembeheerders leggen 
hun procedures voor congestiebeheer, met 
inbegrip van capaciteitstoewijzing, ter 
goedkeuring voor aan de regelgevende 
autoriteiten. De regelgevende autoriteiten 
kunnen om wijziging van deze regels 
vragen alvorens ze goed te keuren."

Or. en

(Voegt een nieuw lid 1 bis aan artikel 6 van Verordening 1228/2003/EG toe)

Motivering

De officiële van de procedures voor het congestiebeheer door de regelgevende autoriteiten 
moet duidelijk worden vermeld in Verordening 1228/2003 om een doeltreffende toepassing te 
garanderen.

Amendement 112
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Aan artikel 6 wordt lid 1 bis 
toegevoegd:
"1 bis.  De regelgevende autoriteiten 
houden toezicht op het congestiebeheer 
binnen nationale elektriciteitssystemen 
interconnectors.
De transmissiesysteembeheerders leggen 
hun procedures voor congestiebeheer, met 
inbegrip van capaciteitstoewijzing, ter 
goedkeuring voor aan de regelgevende 
autoriteiten. De regelgevende autoriteiten 
kunnen om wijziging van deze regels 
vragen alvorens ze goed te keuren."

Or. en
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(Voegt een nieuw lid 1 bis aan artikel 6 van Verordening 1228/2003/EG toe)

Motivering

De officiële van de procedures voor het congestiebeheer door de regelgevende autoriteiten 
moet duidelijk worden vermeld in Verordening 1228/2003 om een doeltreffende toepassing te 
garanderen.

Amendement 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Aan artikel 6 wordt lid 1 bis 
toegevoegd:
"1 bis.  De regelgevende autoriteiten 
houden toezicht op het congestiebeheer 
binnen nationale elektriciteitssystemen en 
interconnectors."

Or. en

(Voegt een nieuw lid 1 bis aan artikel 6 van Verordening 1228/2003/EG toe)

Motivering

De officiële van de procedures voor het congestiebeheer door de regelgevende autoriteiten 
moet duidelijk worden vermeld in Verordening 1228/2003 om een doeltreffende toepassing te 
garanderen.

Amendement 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Aan artikel 6 wordt lid 1 ter 
toegevoegd:
"1 ter.  De transmissiesysteembeheerders 
leggen hun procedures voor 
congestiebeheer, met inbegrip van 
capaciteitstoewijzing en de toewijzing van 
de opbrengsten van het congestiebeheer, 
ter goedkeuring voor aan de regelgevende 
autoriteiten. De regelgevende autoriteiten 
kunnen om wijziging van deze regels 
vragen alvorens ze goed te keuren."

Or. en

(Voegt een nieuw lid 1 ter aan artikel 6 van Verordening 1228/2003/EG toe)

Motivering

De officiële van de procedures voor het congestiebeheer door de regelgevende autoriteiten 
moet duidelijk worden vermeld in Verordening 1228/2003 om een doeltreffende toepassing te 
garanderen.

Amendement 115
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Eventuele ontvangsten uit de toewijzing 
van koppelingscapaciteit worden gebruikt 
voor de volgende doelen in volgorde van 
prioriteit:

6. Eventuele ontvangsten uit de toewijzing 
van koppelingscapaciteit worden op een 
aparte rekening gestort en gebruikt voor:

a) het garanderen dat de toegewezen 
capaciteit daadwerkelijk beschikbaar is;

a) projecten ter versterking van het 
netwerk, goedgekeurd door het 
agentschap;

b) investeringen in het net die de 
koppelingscapaciteit handhaven of 

b) investeringen in het net die de 
koppelingscapaciteit handhaven of
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vergroten. vergroten.

Indien ontvangsten niet voor de in de 
eerste alinea, onder a) of b), genoemde 
doelen kunnen worden aangewend, 
worden zij op een aparte rekening gezet 
totdat zij voor deze doelen kunnen worden 
besteed. In het geval van een 
onafhankelijke systeembeheerder worden 
na toepassing van de punten a) en b) 
resterende inkomsten door de 
onafhankelijke systeembeheerder op een 
aparte rekening aangehouden totdat zij 
voor de in de eerste alinea, onder a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
besteed.";

Or. it

Motivering

De congestie moet zodanig worden beheerd dat het transmissienetwerk wordt versterkt.

Amendement 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 6 – zin 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Eventuele ontvangsten uit de toewijzing 
van koppelingscapaciteit worden gebruikt 
voor de volgende doelen in volgorde van 
prioriteit:

6. Eventuele ontvangsten uit de toewijzing 
van koppelingscapaciteit en 
congestiekosten worden gebruikt voor de 
volgende doelen:

Or. en

Motivering

Het gebruik van inkomsten uit congestiekosten moet duidelijk worden vermeld in Verordening 
nr. 1228/2003 om tot een doeltreffende toepassing te komen.
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Amendement 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 6 – zin 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Eventuele ontvangsten uit de toewijzing 
van koppelingscapaciteit worden gebruikt 
voor de volgende doelen in volgorde van 
prioriteit:

6. Eventuele ontvangsten uit de toewijzing 
van koppelingscapaciteit worden gebruikt 
voor de volgende doelen:

Or. en

Motivering

Er dient geen sprake te zijn van een volgorde van prioriteit voor de toewijzing van 
ontvangsten, aangezien de ideale toewijzingsmethode afhangt van de structurele aard van het 
netwerk en eventuele knelpunten.

Amendement 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) investeringen in het net die de 
koppelingscapaciteit handhaven of 
vergroten.

b) investeringen in het net die de 
koppelingscapaciteit handhaven of 
vergroten, met name die welke de 
ontwikkeling van intelligente 
netwerktechnologie en de integratie van 
zowel grootschalige hernieuwbare energie 
en gedecentraliseerde energieopwekking 
mogelijk maken.

Or. en
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Motivering

Dit deel moet een weerspiegeling vormen van het bestaande beleid van de Unie ter 
begunstiging van energie-efficiency en hernieuwbare energie.

Amendement 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) als inkomen waarmee rekening 
wordt gehouden door de nationale 
regelgevende autoriteiten bij de 
goedkeuring van de methodiek voor de 
berekening van netwerktarieven en/of bij 
de beoordeling of tarieven gewijzigd 
moeten worden.

Or. en

Motivering

Heropneming van een bepaling die uit Verordening 1228/2003 geschrapt was.

Amendement 120
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 2 quater – lid 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) als inkomsten waarmee de 
regelgevende instanties rekening houden 
bij de goedkeuring van de methode voor 
de berekening van nettarieven en/of bij de 
toetsing of de tarieven gewijzigd moeten 
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worden.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt rechtsonzekerheid weggenomen die is ontstaan doordat de 
mogelijkheid om hiermee rekening te houden bij de berekening van tarieven is geëlimineerd.

Amendement 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 6 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) locatiespecifieke signalen, 
maatregelen aan de vraagzijde, zoals 
belastingverschuiving en 
compensatiehandel.

Or. en

Motivering

Locatiespecifieke signalen moeten de netwerkbeheerders aanmoedigen capaciteit op te 
bouwen in gebieden die dicht bij de consumenten liggen en potentiële transmissieknelpunten 
te vermijden. Belastingverschuiving is een fundamenteel beheersdoel aan de vraagzijde 
aangezien zo het patroon van energiegebruik zodanig wordt veranderd dat 
piekenergieverbruik wordt verschoven naar tijden buiten de piekperioden. Tenslotte wil 
compensatiehandel zeggen dat bij de doorzending de voorkeur wordt gegeven aan 
elektriciteitsstromen boven de voornaamste stromen die voor congestie in het systeem zorgen.

Amendement 122
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 6 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet voor de in de eerste 
alinea, onder a) of b), genoemde doelen 
kunnen worden aangewend, worden zij op 
een aparte rekening gezet totdat zij voor 
deze doelen kunnen worden besteed. In het 
geval van een onafhankelijke 
systeembeheerder worden na toepassing 
van de punten a) en b) resterende 
inkomsten door de onafhankelijke 
systeembeheerder op een aparte rekening 
aangehouden totdat zij voor de in de 
eerste alinea, onder a) of b), genoemde 
doelen kunnen worden besteed.";

Indien de ontvangsten niet efficiënt voor 
de onder a) of b), genoemde doelen kunnen 
worden aangewend voor het eind van het 
jaar waarin zij zijn binnengekomen, dan 
worden deze ontvangsten gebruikt voor 
het doel dat onder c) hierboven is 
vermeld.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt rechtsonzekerheid weggenomen die is ontstaan doordat de 
mogelijkheid om hiermee rekening te houden bij de berekening van tarieven is geëlimineerd.

Amendement 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet voor de in de eerste 
alinea, onder a) of b), genoemde doelen 
kunnen worden aangewend, worden zij op 
een aparte rekening gezet totdat zij voor 
deze doelen kunnen worden besteed. In het 
geval van een onafhankelijke 
systeembeheerder worden na toepassing 
van de punten a) en b) resterende 
inkomsten door de onafhankelijke 
systeembeheerder op een aparte rekening 
aangehouden totdat zij voor de in de 
eerste alinea, onder a) of b), genoemde 

Indien ontvangsten niet voor de in de eerste 
alinea, onder a) of b), genoemde doelen 
kunnen worden aangewend, worden zij op 
een aparte rekening gezet totdat zij voor 
deze doelen kunnen worden besteed.
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doelen kunnen worden besteed.";

Or. en

Motivering

Om consequent te zijn tegenover een volledige ontvlechting van de eigendom, moet het ISO-
gedeelte uit deze alinea worden weggelaten.

Amendement 124
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 6 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet voor de in de eerste 
alinea, onder a) of b), genoemde doelen 
kunnen worden aangewend, worden zij op 
een aparte rekening gezet totdat zij voor 
deze doelen kunnen worden besteed. In het 
geval van een onafhankelijke 
systeembeheerder worden na toepassing 
van de punten a) en b) resterende 
inkomsten door de onafhankelijke 
systeembeheerder op een aparte rekening 
aangehouden totdat zij voor de in de 
eerste alinea, onder a) of b), genoemde 
doelen kunnen worden besteed.";

Indien ontvangsten niet voor de in de eerste 
alinea, onder a) of b), genoemde doelen 
kunnen worden aangewend, kunnen zij 
met goedkeuring van het Agentschap door 
de regelgevende autoriteiten in 
aanmerking worden genomen bij de 
goedkeuring van de methodiek voor de 
berekening van de netwerktarieven en/of 
bij de beoordeling van de vraag of de 
tarieven gewijzigd moeten worden.

Or. en

Motivering

Ontvangsten uit congestieheffingen moeten in de eerste plaats worden gebruikt voor de 
vergroting van de beschikbare capaciteit en voor de bouw van nieuwe infrastructuur om de 
congestie op te heffen. Erkend moet echter worden dat het niet efficiënt of doenlijk is om alle 
congestie uit het Europees netwerk te halen. Daarom moet in de verordening de mogelijkheid 
open blijven dat de ontvangsten aan de klanten worden teruggeven in de vorm van lagere 
kosten, maar dan alleen als allerlaatste maatregel en na goedkeuring door het Agentschap.
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Amendement 125
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nieuwe gelijkstroominterconnectoren 
tussen lidstaten kunnen op verzoek 
gedurende een beperkte periode van het 
bepaalde in artikel 6, lid 6, van deze 
verordening en in artikel 8, artikel 20 en 
artikel 23, leden 2, 3 en 4, van 
Richtlijn 2003/54/EG worden vrijgesteld, 
mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

1. Nieuwe gelijkstroominterconnectoren 
tussen lidstaten kunnen op verzoek 
gedurende een periode van ten minste tien 
jaar van het bepaalde in artikel 6, lid 6, van 
deze verordening en in artikel 8, artikel 20 
en artikel 23, leden 2, 3 en 4, van 
Richtlijn 2003/54/EG worden vrijgesteld, 
mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. en

Motivering

Gelet op de grote omvang van de vereiste investeringen voor nieuwe interconnectoren en voor 
het aanzienlijk verhogen van de capaciteit in bestaande interconnectoren moet in deze 
verordening een voldoende lange termijn voor het amortiseren van deze investeringen worden 
opgenomen.

Amendement 126
Gabriele Albertini

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nieuwe gelijkstroominterconnectoren 
tussen lidstaten kunnen op verzoek 
gedurende een beperkte periode van het 
bepaalde in artikel 6, lid 6, van deze 
verordening en in artikel 8, artikel 20 en 
artikel 23, leden 2, 3 en 4, van 
Richtlijn 2003/54/EG worden vrijgesteld, 

1. Nieuwe gelijkstroominterconnectoren 
tussen lidstaten kunnen op verzoek 
gedurende een beperkte periode van het 
bepaalde in artikel 6, lid 6, van deze 
verordening en in de artikelen 8, 10, 20 en 
22 quater, leden 4, 5 en 6,  van 
Richtlijn 2003/54/EG worden vrijgesteld, 
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mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. en

Motivering

In de huidige versie van de door de Commissie voorgestelde tekst is bepaald dat door middel 
van een beroep op het nieuwe voorgestelde artikel 8 van de Elektriciteitsrichtlijn inzake de 
ontvlechting van de eigendom een vrijstelling van nieuwe interconnectoren mogelijk is. Om 
een juiste interpretatie van de norm mogelijk te maken, moet worden verduidelijkt dat de 
vrijstelling ook geldt op grond van artikel 10 (die de ISO-optie voor transmissiesystemen 
afhankelijk maakt van ontvlechting van de eigendom).

Verwijzingen naar artikelen van de Elektriciteitsrichtlijn zijn aangepast aan de herziene 
richtlijn 2003/54.

Amendement 127
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is in uitzonderlijke gevallen
tevens van toepassing op 
wisselstroominterconnectoren, mits de 
investeringskosten en risico's bijzonder 
hoog zijn in vergelijking met de 
investeringskosten en risico's die 
normaliter gepaard gaan met de koppeling 
van twee aangrenzende binnenlandse 
transmissiesystemen door middel van een 
wisselstroominterconnector.

2. Lid 1 is tevens van toepassing op 
wisselstroominterconnectoren, mits de 
investeringskosten en risico's bijzonder 
hoog zijn in vergelijking met de 
investeringskosten en risico's die 
normaliter gepaard gaan met de koppeling 
van twee aangrenzende binnenlandse 
transmissiesystemen door middel van een 
wisselstroominterconnector.

Or. it

Motivering

De vrijstellingen mogen zich niet beperken tot gelijkstroom interconnecties om meer openheid 
in de markt te krijgen.
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Amendement 128
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen twee maanden na ontvangst van 
een kennisgeving kan de Commissie een 
besluit nemen waarbij zij eist dat het 
Agentschap het besluit tot verlening van 
een vrijstelling wijzigt of intrekt. Deze 
termijn vangt aan op de dag volgende op 
die van de ontvangst van de kennisgeving. 
De termijn van twee maanden kan met 
twee maanden worden verlengd indien de 
Commissie om aanvullende informatie 
verzoekt. Deze termijn vangt aan op de 
dag volgende op die van de ontvangst van 
de volledige aanvullende informatie. Ook 
deze termijn van twee maanden kan met 
instemming van zowel de Commissie als 
het Agentschap worden verlengd. Indien de 
gevraagde informatie niet binnen de in het 
verzoek gestelde termijn is verstrekt, wordt 
de kennisgeving als ingetrokken 
beschouwd, tenzij ofwel de termijn vóór 
het verstrijken ervan met instemming van 
zowel de Commissie als het Agentschap is 
verlengd, ofwel het Agentschap vóór het 
verstrijken van de termijn de Commissie in 
een behoorlijk gemotiveerde verklaring 
heeft medegedeeld dat het de kennisgeving 
als volledig beschouwt.

6. Binnen twee maanden na ontvangst van 
een kennisgeving kan de Commissie een 
besluit nemen waarbij zij eist dat het 
Agentschap of de bevoegde autoriteit het 
besluit tot verlening van een vrijstelling 
wijzigt of intrekt. Deze termijn vangt aan 
op de dag volgende op die van de 
ontvangst van de kennisgeving. Ook deze 
termijn van twee maanden kan met 
instemming van zowel de Commissie als 
het Agentschap of de bevoegde autoriteit 
worden verlengd. Indien de gevraagde 
informatie niet binnen de in het verzoek 
gestelde termijn is verstrekt, wordt de 
kennisgeving als ingetrokken beschouwd, 
tenzij ofwel de termijn vóór het verstrijken 
ervan met instemming van zowel de 
Commissie als het Agentschap of de 
bevoegde autoriteit is verlengd, ofwel het 
Agentschap of de bevoegde autoriteit vóór 
het verstrijken van de termijn de 
Commissie in een behoorlijk gemotiveerde 
verklaring heeft medegedeeld dat het de 
kennisgeving als volledig beschouwt.

Het Agentschap geeft binnen een termijn 
van vier weken gevolg aan het besluit van 
de Commissie om het besluit tot verlening 
van de vrijstelling te wijzigen of in te 
trekken en stelt de Commissie daarvan in 
kennis.

Het Agentschap of de bevoegde autoriteit 
geeft binnen een termijn van vier weken 
gevolg aan het besluit van de Commissie 
om het besluit tot verlening van de 
vrijstelling te wijzigen of in te trekken en 
stelt de Commissie daarvan in kennis.

De Commissie beschermt het vertrouwelijk 
karakter van commercieel gevoelige 

De Commissie beschermt het vertrouwelijk 
karakter van commercieel gevoelige 
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informatie. informatie.

De goedkeuring door de Commissie van 
een besluit tot toekenning van een 
vrijstelling verliest haar geldigheid twee 
jaar na de verlening ervan indien de bouw 
van de interconnector nog niet is 
aangevangen, en vijf jaar na de verlening 
ervan indien de interconnector nog niet 
operationeel is.

Or. it

Motivering

De periode waarin de Commissie een besluit over een besluit over een vrijstelling kan nemen, 
moet tot uiterlijk twee maanden worden beperkt zonder dat de Commissie deze termijn kan 
verlengen, zodat geen twijfel kan ontstaan die invloed zou kunnen hebben op de economische 
aspecten van het project.

De voorgestelde uiterlijke termijnen (2 of 5 jaar als het product nog niet van start is gegaan 
of nog niet operationeel is) zijn onaanvaardbaar, aangezien projecten individueel moeten 
worden beoordeeld waarbij rekening moet worden gehouden met hun kenmerkende 
eigenschappen.

Amendement 129
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen twee maanden na ontvangst van 
een kennisgeving kan de Commissie een 
besluit nemen waarbij zij eist dat het 
Agentschap het besluit tot verlening van 
een vrijstelling wijzigt of intrekt. Deze 
termijn vangt aan op de dag volgende op 
die van de ontvangst van de kennisgeving. 
De termijn van twee maanden kan met 
twee maanden worden verlengd indien de 
Commissie om aanvullende informatie 
verzoekt. Deze termijn vangt aan op de dag 

6. Binnen twee maanden na ontvangst van 
een kennisgeving kan de Commissie een 
besluit nemen waarbij zij eist dat het 
Agentschap het besluit tot verlening van 
een vrijstelling wijzigt of intrekt. Deze 
termijn vangt aan op de dag volgende op 
die van de ontvangst van de kennisgeving. 
De termijn van twee maanden kan met 
twee maanden worden verlengd indien de 
Commissie om aanvullende informatie 
verzoekt. Deze termijn vangt aan op de dag 
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volgende op die van de ontvangst van de 
volledige aanvullende informatie. Ook 
deze termijn van twee maanden kan met 
instemming van zowel de Commissie als 
het Agentschap worden verlengd. Indien de 
gevraagde informatie niet binnen de in het 
verzoek gestelde termijn is verstrekt, wordt 
de kennisgeving als ingetrokken 
beschouwd, tenzij ofwel de termijn vóór 
het verstrijken ervan met instemming van 
zowel de Commissie als het Agentschap is 
verlengd, ofwel het Agentschap vóór het 
verstrijken van de termijn de Commissie in 
een behoorlijk gemotiveerde verklaring 
heeft medegedeeld dat het de kennisgeving 
als volledig beschouwt. Het Agentschap 
geeft binnen een termijn van vier weken 
gevolg aan het besluit van de Commissie 
om het besluit tot verlening van de 
vrijstelling te wijzigen of in te trekken en 
stelt de Commissie daarvan in kennis. De 
Commissie beschermt het vertrouwelijk 
karakter van commercieel gevoelige 
informatie. De goedkeuring door de 
Commissie van een besluit tot toekenning 
van een vrijstelling verliest haar 
geldigheid twee jaar na de verlening 
ervan indien de bouw van de 
interconnector nog niet is aangevangen, 
en vijf jaar na de verlening ervan indien 
de interconnector nog niet operationeel is.

volgende op die van de ontvangst van de 
volledige aanvullende informatie. Ook 
deze termijn van twee maanden kan met 
instemming van zowel de Commissie als 
het Agentschap worden verlengd. Indien de 
gevraagde informatie niet binnen de in het 
verzoek gestelde termijn is verstrekt, wordt 
de kennisgeving als ingetrokken 
beschouwd, tenzij ofwel de termijn vóór 
het verstrijken ervan met instemming van 
zowel de Commissie als het Agentschap is 
verlengd, ofwel het Agentschap vóór het 
verstrijken van de termijn de Commissie in 
een behoorlijk gemotiveerde verklaring 
heeft medegedeeld dat het de kennisgeving 
als volledig beschouwt. Het Agentschap 
geeft binnen een termijn van vier weken 
gevolg aan het besluit van de Commissie 
om het besluit tot verlening van de 
vrijstelling te wijzigen of in te trekken en 
stelt de Commissie daarvan in kennis. De 
Commissie beschermt het vertrouwelijk 
karakter van commercieel gevoelige 
informatie.

Or. de

Amendement 130
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 6 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring door de Commissie van 
een besluit tot toekenning van een 

De goedkeuring door de Commissie van 
een besluit tot toekenning van een 
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vrijstelling verliest haar geldigheid twee 
jaar na de verlening ervan indien de bouw 
van de interconnector nog niet is 
aangevangen, en vijf jaar na de verlening 
ervan indien de interconnector nog niet 
operationeel is.

vrijstelling verliest haar geldigheid drie
jaar na de verlening ervan indien de bouw 
van de interconnector nog niet is 
aangevangen, en zeven jaar na de verlening 
ervan indien de interconnector nog niet 
operationeel is.

Or. ro

Amendement 131
Gabriele Albertini

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis.  Bij de herziening van de verleende 
vrijstelling onder de omstandigheden 
zoals bedoeld in lid 8 raadplegen de 
bevoegde instanties de aanvrager en 
houden naar behoren rekening met 
vertragingen als gevolg van 
administratieve of andere procedures, 
overmacht en iedere oorzaak die van 
belang is voor het besluit die buiten de 
controle of de wil van de aanvrager ligt.

Or. en

Motivering

Om potentiële belemmeringen voor de goede ontwikkeling van de investeringen uit de weg te 
nemen, moeten er specifieke criteria worden vastgesteld voor de herziening van het 
vrijstellingsbesluit. Bij complexe investeringen moeten de investeringen vaak zodanig worden 
uitgevoerd dat verschillende ontwikkelingen op gecoördineerde wijze verlopen, en 
vertragingen kunnen vaak veroorzaakt worden door langdurige administratieve en andere 
procedures, waarop de sponsor van het project geen invloed kan uitoefenen.
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Amendement 132
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan richtsnoeren voor de 
toepassing van de in lid 1 genoemde 
voorwaarden uitvaardigen en de bij de 
toepassing van de leden 4 en 5 te volgen 
procedure vaststellen. Deze maatregel, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen.

Or. de

Motivering

De voorwaarden voor de toepassing van dit artikel zijn in de bepaling al voldoende 
gedefinieerd en er is daarom geen behoefte aan nadere toelichtingen door 
comitologierichtsnoeren.

Amendement 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan richtsnoeren voor de 
toepassing van de in lid 1 genoemde 
voorwaarden uitvaardigen en de bij de 
toepassing van de leden 4 en 5 te volgen 
procedure vaststellen. Deze maatregel, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 

7. De Commissie kan richtsnoeren voor de 
toepassing van de in lid 1 genoemde 
voorwaarden uitvaardigen en de bij de 
toepassing van de leden 4 en 5 te volgen 
procedure wijzigen. Deze maatregel, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
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aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.";

aan te vullen, wordt gewijzigd volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.";

Or. de

Motivering

Met het voorstel moet ervoor worden gezorgd dat de richtsnoeren volgens de normale 
procedure door het Parlement en de Raad moeten worden vastgesteld. De overdracht van 
bevoegdheden aan de Commissie moet alleen tot eventueel noodzakelijke aanpassingen 
beperkt blijven.

Amendement 134
Gabriele Albertini

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis.  De in artikel 7, lid 1 bedoelde 
vrijstellingen gelden vanaf de datum van 
de inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening automatisch voor 
vrijstellingen die verleend zijn 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
1228/2003.

Or. en

Motivering

Discriminatie tussen nieuwe investeringen op grond van de vrijstellingsregeling moet worden 
vermeden. Vrijstellingen van TPA (toegang van derden tot het net) die verleend zijn, voldeden 
reeds aan de criteria van Verordening 1228/2003. Ter voorkoming van 
concurrentievervalsing en een procedurespiraal voor de tot dusver verleende vrijstellingen te 
voorkomen, is het noodzakelijk expliciet te vermelden dat de huidige vrijstellingsbesluiten die 
op grond van artikel 7 van Verordening 1228/2003 zijn verleend automatisch ook gelden 
overeenkomstig het nieuw voorgestelde artikel 8 van richtlijn 2003/54 (ontvlechting van de 
eigendom).
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Amendement 135
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis.  De in artikel 7, lid 1 bedoelde 
vrijstellingen gelden vanaf de datum van 
de inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening automatisch voor 
vrijstellingen die verleend zijn 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
1228/2003.

Or. en

Motivering

Discriminatie tussen nieuwe investeringen op grond van de vrijstellingsregeling moet worden 
vermeden. Vrijstellingen van TPA (toegang van derden tot het net) die verleend zijn, voldeden 
reeds aan de criteria van Verordening 1228/2003.

Amendement 136
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 -bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel -7 bis wordt 
ingelast:

"Artikel -7 bis7

Wegnemen van administratieve 
belemmeringen ter verhoging van de 

capaciteit
De lidstaten bezien hun bestaande 
procedures opnieuw om administratieve 
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belemmeringen voor de verhoging van de 
omvang van interconnectorcapaciteit op 
het spoor te komen en uit de weg te 
ruimen. De lidstaten stellen vast welke 
segmenten van het netwerk versterking 
vereisen om het algemene niveau van 
interconnectiecapaciteit te verhogen 
overeenkomstig het doel van een brede 
marktintegratie.

Or. en

Motivering

Een gebrek aan grensoverschrijdende capaciteit is een ernstig obstakel voor de integratie van 
de Europese markten. Om de expansie van grensoverschrijdende capaciteit te bevorderen, 
moeten de lidstaten van de EU zich ertoe verbinden de capaciteit te verhogen en de 
administratieve belemmeringen die daarbij in de weg staan, te vinden en te elimineren.

Amendement 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Artikel 7 bis Schrappen
Kleinhandelsmarkten

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante 
grensoverschrijdende 
kleinhandelsmarkten op regionaal en 
communautair niveau te bevorderen, zien 
de lidstaten erop toe dat de taken en 
verantwoordelijkheden van 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en afnemers, alsmede, indien nodig, 
andere marktdeelnemers nauwkeurig zijn 
omschreven wat contractuele regelingen, 
verbintenissen jegens afnemers, 
gegevensuitwisseling en 
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geschillenbeslechting, gegevenseigendom 
en meteropneming betreft.
Deze voorschriften worden openbaar 
gemaakt, zijn erop gericht de 
grensoverschrijdende toegang tot 
afnemers te harmoniseren, en worden aan 
het oordeel van de regelgevende instanties 
onderworpen.";

Or. en

Motivering

De bepalingen over de harmonisatie van een detailmarkt voor elektriciteit moeten worden 
geschrapt of uitsluitend worden opgenomen in het voorstel van een richtlijn tot wijziging van 
richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor de interne 
elektriciteitsmarkt (COM(2007)0528 def.). Het voorstel inzake grensoverschrijdende 
uitwisseling en toegang tot netwerken (COM(2007) 0531) moet zich uitsluitend concentreren 
op de groothandelsmarkten en de ononderbroken energievoorziening.

Amendement 138
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante 
grensoverschrijdende 
kleinhandelsmarkten op regionaal en 
communautair niveau te bevorderen, zien 
de lidstaten erop toe dat de taken en 
verantwoordelijkheden van 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en afnemers, alsmede, indien nodig, andere 
marktdeelnemers nauwkeurig zijn 
omschreven wat contractuele regelingen, 
verbintenissen jegens afnemers, 
gegevensuitwisseling en 
geschillenbeslechting, gegevenseigendom 

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante markten op 
regionaal en communautair niveau te 
bevorderen, zien de lidstaten erop toe dat 
de taken en verantwoordelijkheden van 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en afnemers, alsmede, indien nodig, andere 
marktdeelnemers nauwkeurig zijn 
omschreven wat contractuele regelingen, 
verbintenissen jegens afnemers, 
gegevensuitwisseling en 
geschillenbeslechting, gegevenseigendom 
en meteropneming betreft.
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en meteropneming betreft.
Deze voorschriften worden openbaar 
gemaakt, zijn erop gericht de 
grensoverschrijdende toegang tot 
afnemers te harmoniseren, en worden aan 
het oordeel van de regelgevende instanties 
onderworpen.

Deze voorschriften worden openbaar 
gemaakt en worden aan het oordeel van de 
regelgevende instanties onderworpen.

Or. en

Motivering

Het doel van geharmoniseerde grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten staat los van de 
ontwikkeling van een goed functionerende regionale en communautaire groothandelsmarkten, 
wat de prioriteit moet blijven. De gevolgen van een dergelijke doel van de regelgeving moeten 
volledig moeten onderzocht en de kosten en baten zorgvuldig geanalyseerd, aangezien er 
waarschijnlijk aanzienlijke met elkaar verband houdende kosten ontstaan die veel groter zijn 
dan de voordelen.

Amendement 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 7
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 7 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze voorschriften worden openbaar 
gemaakt, zijn erop gericht de 
grensoverschrijdende toegang tot afnemers 
te harmoniseren, en worden aan het 
oordeel van de regelgevende instanties 
onderworpen.

2. Deze voorschriften worden zo 
geconcipieerd dat ze de 
grensoverschrijdende toegang tot afnemers 
bevorderen en waarborgen. De 
voorschriften moeten na controle door de 
regelgevende autoriteiten openbaar 
worden gemaakt.

Or. de

Motivering

Voor de markten van de eindverbruikers en voor de kadervoorwaarden die onder meer voor 
de transmissiesysteembeheerders gelden, blijven de lidstaten verantwoordelijk.
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Amendement 140
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In voorkomend geval wordt in de 
richtsnoeren die voorzien in de minimale 
harmonisatie die vereist is om de 
doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken, ook het volgende 
gespecificeerd: 

Schrappen.

a) bijzonderheden omtrent de 
informatieverschaffing, zulks in 
overeenstemming met de beginselen van 
artikel 5; 
b) bijzonderheden omtrent de door artikel 
7 bis bestreken onderwerpen in verband 
met kleinhandelsmarkten; 
c) bijzonderheden omtrent de 
aansluitingsvoorschriften die de 
betrekkingen tussen 
transmissiesysteembeheerders en 
aangesloten afnemers regelen;
d) bijzonderheden omtrent de 
voorschriften inzake interoperabiliteit;
e) bijzonderheden omtrent de 
voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;
f) bijzonderheden omtrent de 
voorschriften inzake balancering en 
reservevermogen met het oog op een 
verdere integratie van de balancerings- en 
reservevermogensmarkten;
g) bijzonderheden omtrent de 
voorschriften ter aanmoediging van 
investeringen op basis van 
locatiespecifieke signalen;
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h) bijzonderheden omtrent de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde onderwerpen.

Or. de

Motivering

De mate waarin de comitologieprocedure zorgt voor een verschuiving van de bevoegdheden 
naar de Commissie, is buitenproportioneel.  Vooral op plaatsen waar de Commissie geheel 
nieuwe gebieden betreedt moet de overdracht van bevoegdheid in verband met inhoud, doel 
en omvang veel nauwkeuriger worden beschreven.

Amendement 141
Werner Langen

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In voorkomend geval wordt in de 
richtsnoeren die voorzien in de minimale 
harmonisatie die vereist is om de 
doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken, ook het volgende 
gespecificeerd: 

3. In voorkomend geval wordt in 
individuele richtsnoeren die voorzien in de 
minimale harmonisatie die vereist is om de 
doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken, ook het volgende 
gespecificeerd:

a) bijzonderheden omtrent de 
informatieverschaffing, zulks in 
overeenstemming met de beginselen van 
artikel 5; 

a) bijzonderheden omtrent de 
informatieverschaffing, zulks in 
overeenstemming met de beginselen van 
artikel 5; 

b) bijzonderheden omtrent de door artikel 
7 bis bestreken onderwerpen in verband 
met kleinhandelsmarkten; 

b) bijzonderheden omtrent de door artikel 
7 bis bestreken onderwerpen in verband 
met kleinhandelsmarkten; 

c) bijzonderheden omtrent de 
aansluitingsvoorschriften die de 
betrekkingen tussen 
transmissiesysteembeheerders en 
aangesloten afnemers regelen;

c) bijzonderheden omtrent de 
aansluitingsvoorschriften die de 
betrekkingen tussen 
transmissiesysteembeheerders en 
aangesloten afnemers regelen;

d) bijzonderheden omtrent de voorschriften 
inzake interoperabiliteit;

d) bijzonderheden omtrent de voorschriften 
inzake interoperabiliteit;

e) bijzonderheden omtrent de 
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voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;
f) bijzonderheden omtrent de voorschriften 
inzake balancering en reservevermogen 
met het oog op een verdere integratie van 
de balancerings- en 
reservevermogensmarkten;

e) bijzonderheden omtrent de voorschriften 
inzake balancering en reservevermogen die 
– los van het feit dat de invoering van een 
grensoverschrijdende intradayhandel 
voorrang heeft – op de verdere integratie 
van de balancerings- en 
reservevermogensmarkten zijn gericht;

g) bijzonderheden omtrent de voorschriften 
ter aanmoediging van investeringen op 
basis van locatiespecifieke signalen;

f) bijzonderheden omtrent de voorschriften 
ter aanmoediging van investeringen op 
basis van locatiespecifieke signalen;

h) bijzonderheden omtrent de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde onderwerpen.

g) bijzonderheden omtrent de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde onderwerpen.

Or. de

Motivering

De mate waarin de comitologieprocedure zorgt voor een verschuiving van de bevoegdheden 
naar de Commissie, is buitenproportioneel.  Vooral op plaatsen waar de Commissie – zoals 
bij de groothandel in elektriciteit – geheel nieuwe gebieden betreedt moet de overdracht van 
bevoegdheid in verband met inhoud, doel en omvang veel nauwkeuriger worden beschreven.

Overeenkomstig de op grond van dit artikel opgestelde en thans geldende richtsnoeren voor 
het beheer bij krapte aan elektriciteit bestaat sinds 1 januari 2008 de plicht 
grensoverschrijdend intradayhandel in te voeren.

Amendement 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijzonderheden omtrent de door artikel 
7 bis bestreken onderwerpen in verband 
met kleinhandelsmarkten;

Schrappen

Or. en
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Motivering

De bepalingen over de harmonisatie van een detailmarkt voor elektriciteit moeten worden 
geschrapt of uitsluitend worden opgenomen in het voorstel van een richtlijn tot wijziging van 
richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor de interne 
elektriciteitsmarkt (COM(2007)0528 def.). Het voorstel inzake grensoverschrijdende 
uitwisseling en toegang tot netwerken (COM(2007) 0531) moet zich concentreren op de 
groothandelsmarkten en de voorzieningszekerheid.

Amendement 143
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijzonderheden omtrent de door artikel 
7 bis bestreken onderwerpen in verband 
met kleinhandelsmarkten;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het doel van grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten is niet noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van goed functionerende regionale en communautaire groothandelsmarkten, dat 
het centrale punt van deze verordening moet blijven.  Voorstellen voor optimale praktijken 
zijn vaak beter dan officiële richtsnoeren voor het gebied van de kleinhandel, dat aan de 
subsidiariteit moet worden overgelaten.

Amendement 144
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bijzonderheden omtrent de Schrappen.
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voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;

Or. de

Motivering

De mate waarin de comitologieprocedure zorgt voor een verschuiving van de bevoegdheden 
naar de Commissie, is buitenproportioneel.  Vooral op plaatsen waar de Commissie – zoals 
bij de groothandel in elektriciteit – geheel nieuwe gebieden betreedt moet de overdracht van 
bevoegdheid in verband met inhoud, doel en omvang veel nauwkeuriger worden beschreven.

Overeenkomstig de op grond van dit artikel opgestelde en thans geldende richtsnoeren voor 
het beheer bij krapte aan elektriciteit bestaat sinds 1 januari 2008 de plicht 
grensoverschrijdend intradayhandel in te voeren.

Amendement 145
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bijzonderheden omtrent de 
voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;

Schrappen.

Or. de

Motivering

Het uitvaardigen van "richtsnoeren" of "codes" moet komen te vervallen.

Amendement 146
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bijzonderheden omtrent de voorschriften 
inzake balancering en reservevermogen 
met het oog op een verdere integratie van 
de balancerings- en 
reservevermogensmarkten;

f) bijzonderheden omtrent de voorschriften 
inzake balancering en reservevermogen die 
– los van het feit dat de invoering van een 
grensoverschrijdende intradayhandel 
voorrang heeft – op de verdere integratie 
van de balancerings- en 
reservevermogensmarkten zijn gericht;

Or. de

Motivering

De mate waarin de comitologieprocedure zorgt voor een verschuiving van de bevoegdheden 
naar de Commissie, is buitenproportioneel.  Vooral op plaatsen waar de Commissie – zoals 
bij de groothandel in elektriciteit – geheel nieuwe gebieden betreedt moet de overdracht van 
bevoegdheid in verband met inhoud, doel en omvang veel nauwkeuriger worden beschreven.

Overeenkomstig de op grond van dit artikel opgestelde en thans geldende richtsnoeren voor 
het beheer bij krapte aan elektriciteit bestaat sinds 1 januari 2008 de plicht 
grensoverschrijdend intradayhandel in te voeren.

Amendement 147
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) bijzonderheden omtrent de 
voorschriften ter aanmoediging van 
investeringen op basis van 
locatiespecifieke signalen;

Schrappen.

Or. de

Motivering

Het punt van de zogenaamde "locatiespecifieke signalen" voor stroomnetwerken is als 
bevoegdheid in artikel 8, lid 2 te vinden. Een aanvullende bevoegdheid voor de uitvaardiging 
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van richtsnoeren is daar niet nodig.

Amendement 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bijzonderheden omtrent de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde onderwerpen.

Schrappen.

Or. de

Motivering

De bevoegdheid om richtsnoeren voor artikel 2 quater, lid 3 vast te stellen is al in artikel 2 
sexies, lid 3 beschreven. Omdat de overige in artikel 8, lid 1 genoemde richtsnoeren alleen 
door de Commissie gewijzigd, maar niet uitgevaardigd mogen worden, moet de vermelding 
om systematische redenen in artikel 8 worden geschrapt.

Amendement 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bijzonderheden omtrent de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde onderwerpen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De onderwerpen die zijn opgenomen in artikel 2 quater, lid 3 moeten niet in de richtsnoeren 
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worden opgenomen, zoals omschreven in artikel 8.

Amendement 150
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis.  Waar dit van toepassing is en na 
een voorstel van het Agentschap 
overeenkomstig artikel 2 sexies, lid 1 kan 
de Commissie strategische richtsnoeren 
vaststellen op de gebieden zoals bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 3 en 5 als basis 
voor het Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit ter ontwikkeling van de 
gedetailleerde ontwerpen van technische 
codes, zoals bedoeld in artikel 2 quater, lid 
3 en het ontwerp van tienjarig 
investeringsplan, zoals bedoeld in artikel 
2 quater, lid 5.

Or. en

Motivering

Als gevolg van de procedure zoals uiteengezet in artikle 2 sexies moet artikel 8 ook verwijzen 
naar de mogelijkheid tot vaststelling van "strategische richtsnoeren" overeenkomstig dezelfde 
procedure als voor de andere richtlijnen waarin de verordening voorzien. Daarom moet in dit 
artikel een lid 3 bis worden toegevoegd. De huidige lijst van richtsnoeren in dit artikel moet 
worden onderzocht in het licht van de elf gebieden.

Amendement 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen met betrekking tot de in de 
leden 1, 2 en 3 genoemde 
aangelegenheden. Met in achtneming van 
de in de artikelen 5 en 6 vastgestelde 
beginselen kan zij de in lid 4 bedoelde 
richtsnoeren wijzigen, in het bijzonder om 
gedetailleerde richtsnoeren over alle in de 
praktijk toegepaste methoden voor 
capaciteitstoewijzing op te nemen en om 
ervoor te zorgen dat de 
congestiebeheersmechanismen evolueren 
op een manier die verenigbaar is met de 
doelstellingen van de interne markt. Waar 
passend, worden bij deze wijzigingen 
gemeenschappelijke voorschriften 
vastgesteld inzake de minimale 
veiligheids- en operationele normen voor 
het gebruik en de werking van het net, als 
bedoeld in artikel 5, lid 2.

5. Het Agentschap stelt overeenkomstig 
artikel 2 quinquies bis richtsnoeren vast.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen, onder meer door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Wanneer de Commissie richtsnoeren 
vaststelt of wijzigt, zorgt zij ervoor dat 
wordt voorzien in de minimale 
harmonisatie die vereist is om de 
doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken, zonder dat verder wordt 
gegaan dan daartoe nodig is.
Wanneer de Commissie richtsnoeren 
vaststelt of wijzigt, geeft zij aan welke 
maatregelen zij heeft genomen in verband 
met de overeenstemming tussen de 
desbetreffende richtsnoeren en de regels 
van derde landen die deel uitmaken van 
het Europees elektriciteitssysteem.
Wanneer de Commissie die richtsnoeren 
voor de eerste maal vaststelt, zorgt zij 
ervoor dat zij in een ontwerpmaatregel ten



PE404.668v01-00 122/125 AM\717090NL.doc

NL

minste de in lid 1, onder a) en d), en lid 2 
genoemde aangelegenheden bestrijken.";

Or. en

Motivering

Voor een consequente benadering op grond van de logica dat het Agentschap de taak heeft 
deze richtsnoeren te ontwikkelen en ze na uitgebreide raadpleging vast te stellen.

Amendement 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen met betrekking tot de in de 
leden 1, 2 en 3 genoemde 
aangelegenheden. Met in achtneming van 
de in de artikelen 5 en 6 vastgestelde 
beginselen kan zij de in lid 4 bedoelde 
richtsnoeren wijzigen, in het bijzonder om 
gedetailleerde richtsnoeren over alle in de 
praktijk toegepaste methoden voor 
capaciteitstoewijzing op te nemen en om 
ervoor te zorgen dat de 
congestiebeheersmechanismen evolueren 
op een manier die verenigbaar is met de 
doelstellingen van de interne markt. Waar 
passend, worden bij deze wijzigingen 
gemeenschappelijke voorschriften 
vastgesteld inzake de minimale 
veiligheids- en operationele normen voor 
het gebruik en de werking van het net, als 
bedoeld in artikel 5, lid 2.

5. de Commissie kan richtsnoeren met 
betrekking tot de in de leden 1, 2 en 3 
genoemde aangelegenheden wijzigen. Met 
in achtneming van de in de artikelen 5 en 6 
vastgestelde beginselen kan zij de in lid 4 
bedoelde richtsnoeren wijzigen, in het 
bijzonder om gedetailleerde richtsnoeren 
over alle in de praktijk toegepaste 
methoden voor capaciteitstoewijzing op te 
nemen en om ervoor te zorgen dat de 
congestiebeheersmechanismen evolueren 
op een manier die verenigbaar is met de 
doelstellingen van de interne markt. Waar 
passend, worden bij deze wijzigingen 
gemeenschappelijke voorschriften 
vastgesteld inzake de minimale 
veiligheids- en operationele normen voor 
het gebruik en de werking van het net, als 
bedoeld in artikel 5, lid 2.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen, onder meer door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
gewijzigd volgens de in artikel 13, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
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regelgevingsprocedure met toetsing. toetsing.
Wanneer de Commissie richtsnoeren 
vaststelt of wijzigt, zorgt zij ervoor dat 
wordt voorzien in de minimale 
harmonisatie die vereist is om de 
doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken, zonder dat verder wordt 
gegaan dan daartoe nodig is.

Wanneer de Commissie richtsnoeren 
wijzigt, zorgt zij ervoor dat wordt voorzien 
in de minimale harmonisatie die vereist is 
om de doelstellingen van deze verordening 
te verwezenlijken, zonder dat verder wordt 
gegaan dan daartoe nodig is.

Wanneer de Commissie richtsnoeren 
vaststelt of wijzigt, geeft zij aan welke 
maatregelen zij heeft genomen in verband 
met de overeenstemming tussen de 
desbetreffende richtsnoeren en de regels 
van derde landen die deel uitmaken van het 
Europees elektriciteitssysteem.

Wanneer de Commissie richtsnoeren 
wijzigt, geeft zij aan welke maatregelen zij 
heeft genomen in verband met de 
overeenstemming tussen de desbetreffende 
richtsnoeren en de regels van derde landen 
die deel uitmaken van het Europees 
elektriciteitssysteem.

Wanneer de Commissie die richtsnoeren 
voor de eerste maal vaststelt, zorgt zij 
ervoor dat zij in een ontwerpmaatregel ten 
minste de in lid 1, onder a) en d), en lid 2 
genoemde aangelegenheden bestrijken.";

Or. de

Motivering

Met het voorstel moet ervoor worden gezorgd dat de richtsnoeren volgens de normale 
procedure door het Parlement en de Raad moeten worden vastgesteld. De overdracht van 
bevoegdheden aan de Commissie moet alleen tot eventueel noodzakelijke aanpassingen 
beperkt blijven.

Amendement 153
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Artikel 12, lid 1 wordt door de 
volgende tekst vervangen:
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
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nationale regelgevende autoriteiten de 
bevoegdheden hebben daadwerkelijk de 
eerbiediging van deze verordening te 
waarborgen door hun of andere 
autoriteiten de wettelijke bevoegdheid te 
geven om opdracht tot handhaving te 
geven en doeltreffende, afschrikkende en 
proportionele straffen op te leggen. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2010 van deze bepalingen in 
kennis en delen haar onverwijld alle 
latere wijzigingen van die bepalingen 
mee.

Or. en

(Wijziging van de redactie van lid 1, artikel 12, van Verordening (EG) nr. 1228/2003)

Motivering

Volgens de Raad van Europese Regelgevende autoriteiten voor energie zijn er thans 
tekortkomingen bij de uitvoering van Verordening 1228/2003 omdat er geen doeltreffende 
sancties zijn die door de lidstaten worden opgelegd. Er moet een daadwerkelijke toepassing 
van de handhavingsbevoegdheden van regelgevende instanties zijn om niet-eerbiediging van 
de Verordening te sanctioneren.

Amendement 154
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1228/2003
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Artikel 12, lid 1 wordt door de 
volgende tekst vervangen:
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
nationale regelgevende autoriteiten de 
bevoegdheden hebben daadwerkelijk de 
eerbiediging van deze verordening te 
waarborgen door hun of andere 
autoriteiten de wettelijke bevoegdheid te 
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geven om opdracht tot handhaving te 
geven en doeltreffende, afschrikkende en 
proportionele straffen op te leggen. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 
1 januari 2010 van deze bepalingen in 
kennis en delen haar onverwijld alle 
latere wijzigingen van die bepalingen 
mee.

Or. en

(Wijziging van de redactie van lid 1, artikel 12, van Verordening (EG) nr. 1228/2003)

Motivering

Thans zijn er tekortkomingen bij de uitvoering van Verordening 1228/2003 omdat er geen 
doeltreffende sancties zijn die door de lidstaten worden opgelegd. Het Forum van Florence 
heeft er zijn sterke bezorgdheid over uitgesproken dat de regelgevende autoriteiten zo beperkt 
gebruik maken van hun bevoegdheid om sancties wegens niet-naleving van de Verordening op 
te leggen. Er zal geen onderhandelingsmarge zijn bij niet-naleving en de regelgevers hebben 
de mogelijkheid effectief gebruik te maken van hun handhavingsbevoegdheid.
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