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Amendement 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat per 
[datum van omzetting plus één jaar]:

1. Om de onafhankelijkheid van de 
transportnetbeheerders te waarborgen, 
zien de lidstaten erop toe dat verticaal 
geïntegreerde bedrijven met ingang van 
[datum van omzetting plus één jaar] 
moeten voldoen aan de onderstaande 
punten a) tot en met d), aan artikel 10 of 
aan de bepalingen van artikel 10 ter:

Or. en

Motivering

Dit amendement introduceert daadwerkelijke en efficiënte juridische ontvlechting als een 
alternatief voor eigendomsontvlechting en onafhankelijke systeembeheerders. Het garandeert 
een effectieve scheiding van de transportnetbeheerders zonder inbreuk te plegen op de eigendom 
en zonder aanleiding te geven tot het verkopen van ofwel het transportnet of de 
energieproductie.  

Amendement 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat per 
[datum van omzetting plus één jaar]:

1. Om de onafhankelijkheid van de 
transportnetbeheerders te waarborgen, 
zien de lidstaten erop toe dat verticaal 
geïntegreerde bedrijven per [datum van 
omzetting plus één jaar] moeten voldoen 
aan:
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- de bepalingen van onderhavig artikel en 
van de artikelen 8 bis en 8 ter; of
- de bepalingen van de artikelen 8 bis, 8 
ter en 8 quater.
In geval van naleving van de bepalingen 
van onderhavig artikel en de artikelen 8 
bis en 8 ter, zorgen de lidstaten ervoor dat 
per [datum van omzetting plus één jaar]:

Or. en

Motivering

Deze wijziging stelt de lidstaten in staat te kiezen tussen eigendomsontvlechting en effectieve en 
doeltreffende ontvlechting. Het is gekoppeld aan het amendement op artikel 28, waarin de 
Commissie verzocht wordt na te gaan of effectieve en doeltreffende ontvlechting volstaat voor 
het realiseren van echte mededinging, en verslag uit te brengen van haar bevindingen aan het 
Europees Parlement en de Raad. 

Amendement 228
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ieder bedrijf dat een transportnet bezit, 
handelt als een transportnetbeheerder; 

(a) ieder bedrijf dat een transportnet bezit, 
treedt op als een transportnetbeheerder of 
beschikt over een geassocieerde 
transportnetbeheerder,

Or. en

Motivering

De richtlijn moet flexibel genoeg zijn om pragmatische regionale en/of tijdelijke oplossingen toe 
te laten. Dit zou ruimte laten voor de overdracht van het netbeheer aan transnationale units. 
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Amendement 229
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ieder bedrijf dat een transportnet bezit, 
treedt op als een transportnetbeheerder; 

Schrappen

Or. en

Motivering

Het schrappen van deze letter in artikel 8 houdt in dat de transportnetbeheerder niet alleen de 
eigenaar kan zijn van de transportmiddelen in hun geheel, maar ook helemaal geen activa kan 
bezitten of slechts een deel van de transportmiddelen kan bezitten. Niettemin gelden hoe dan ook 
dezelfde vereisten.

Amendement 230
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dezelfde persoon niet het recht heeft 
om:

(b) dezelfde persoon niet het recht heeft om 
individueel of gezamenlijk:

Or. en

Amendement 231
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een bedrijf dat een van de 
taken in de vorm van productie of levering 
uitvoert en direct of indirect zeggenschap 
uit te oefenen of een belang te hebben in of 
rechten uit te oefenen over een 
transportnetbeheerder of over een 
transportnet,

(i) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een bedrijf dat een van de 
taken in de vorm van productie of levering 
uitvoert en direct of indirect zeggenschap 
uit te oefenen of een belang te hebben in of 
rechten uit te oefenen over een 
transportnetbeheerder,

Or. en

Motivering

Deze letter wordt gewijzigd omdat de onduidelijke en onvoldoende precieze formulering ervan 
tot twijfel of onzekerheid zou kunnen leiden.

Amendement 232
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een bedrijf dat een taak van 
productie of levering uitvoert en direct of 
indirect zeggenschap uit te oefenen of een 
belang te hebben in of rechten uit te 
oefenen over een transportnetbeheerder of 
over een transportnet,

(i) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een bedrijf dat een taak van 
productie of levering uitvoert en direct of 
indirect zeggenschap uit te oefenen over 
een transportnetbeheerder of over een 
transportnet,

Or. en

Amendement 233
Manuel António dos Santos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een bedrijf dat een taak van 
productie of levering uitvoert en direct of 
indirect zeggenschap uit te oefenen of een 
belang te hebben in of rechten uit te 
oefenen over een transportnetbeheerder of 
over een transportnet,

(i) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een bedrijf dat een taak van 
productie of levering uitvoert en direct of 
indirect zeggenschap of rechten uit te 
oefenen over een transportnetbeheerder of 
over een transportnet,

Or. en

Motivering

Minderheidsaandelen hoeven niet verhinderd te worden zolang ze geen invloed hebben op de 
zeggenschap over de activiteit. Het bestaan van minderheidsaandelen vormt geen bedreiging 
voor de onafhankelijkheid van de beheerder.

Amendement 234
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een transportnetbeheerder of 
over een transportnet en direct of indirect 
zeggenschap uit te oefenen of een belang te 
hebben in of rechten uit te oefenen over 
een bedrijf dat een taak van productie of 
levering uitvoert;

(ii) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een transportnetbeheerder en 
direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen of een belang te hebben in of 
rechten uit te oefenen over een bedrijf dat 
een taak van productie of levering uitvoert;

Or. en

Motivering

Deze letter wordt gewijzigd omdat de onduidelijke en onvoldoende precieze formulering ervan 
tot twijfel of onzekerheid zou kunnen leiden.
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Amendement 235
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een transportnetbeheerder of 
over een transportnet en direct of indirect 
zeggenschap uit te oefenen of een belang 
te hebben in of rechten uit te oefenen over 
een bedrijf dat een taak van productie of 
levering uitvoert;

(ii) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een transportnetbeheerder of 
een transportnet en direct of indirect 
zeggenschap uit te oefenen over een 
onderneming die een taak van productie of 
levering uitvoert;

Or. en

Amendement 236
Manuel António dos Santos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een transportnetbeheerder of 
over een transportnet en direct of indirect 
zeggenschap uit te oefenen of een belang 
te hebben in of rechten uit te oefenen over 
een bedrijf dat een taak van productie of 
levering uitvoert;

(ii) direct of indirect zeggenschap uit te 
oefenen over een transportnetbeheerder of 
een transportnet en direct of indirect 
zeggenschap of rechten uit te oefenen over 
een onderneming die een taak van 
productie of levering uitvoert;

Or. en

Motivering

Minderheidsaandelen hoeven niet verhinderd te worden zolang ze geen invloed hebben op de 
zeggenschap over de activiteit. Het bestaan van minderheidsaandelen vormt geen bedreiging 
voor de onafhankelijkheid van de beheerder.
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Amendement 237
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) dezelfde persoon niet het recht heeft 
om leden aan te wijzen van de raad van 
toezicht, van de raad van bestuur of van 
organen die het bedrijf juridisch 
vertegenwoordigen, van een 
transportnetbeheerder of een 
transportnet, en op directe of indirecte 
wijze zeggenschap uit te oefenen over of 
een belang te hebben in of rechten uit te 
oefenen over een bedrijf dat een van de 
taken in de vorm van productie of levering 
uitvoert;

Schrappen

Or. en

Amendement 238
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) dezelfde persoon niet het recht heeft om 
leden aan te wijzen van de raad van 
toezicht, van de raad van bestuur of van 
organen die het bedrijf juridisch 
vertegenwoordigen, van een 
transportnetbeheerder of een transportnet, 
en op directe of indirecte wijze 
zeggenschap uit te oefenen over of een 
belang te hebben in of rechten uit te 
oefenen over een bedrijf dat een taak van 
productie of levering uitvoert;

(c) dezelfde persoon niet het recht heeft om 
leden aan te wijzen van de raad van 
toezicht, van de raad van bestuur of van 
organen die het bedrijf juridisch 
vertegenwoordigen, van een 
transportnetbeheerder, en op directe of 
indirecte wijze zeggenschap uit te oefenen 
over of een belang te hebben in of rechten 
uit te oefenen over een bedrijf dat een taak 
van productie of levering uitvoert;

Or. en
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Motivering

Deze letter wordt gewijzigd omdat de onduidelijke en onvoldoende precieze formulering ervan 
tot twijfel of onzekerheid zou kunnen leiden.

Amendement 239
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(d bis) dezelfde persoon niet het recht 
heeft om het transportnet door middel van 
een beheerscontract te beheren of op om 
het even welke andere manier als niet-
eigenaar te beïnvloeden, noch op directe 
of indirecte wijze zeggenschap uit te 
oefenen over of een belang te hebben in 
of rechten uit te oefenen over een bedrijf 
dat een taak van productie of levering 
uitvoert."

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft als doel de bepalingen voor eigendomsontvlechting te versterken.

Amendement 240
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder b), bedoelde belangen 
en rechten omvatten met name:
(a) de eigendom van een deel van het 
kapitaal of van de activa, of

2. Mits aan de vereisten in punt b) van lid 
1 is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over productie- en leveringsactiviteiten 
enerzijds en transportactiviteiten 



AM\718659NL.doc 11/106 PE404.394v02-00

NL

anderzijds.

(b) het recht om stemrechten uit te 
oefenen, of
(c) de bevoegdheid om leden aan te wijzen 
van de raad van toezicht, van de raad van 
bestuur of van organen die het bedrijf 
juridisch vertegenwoordigen, of
(d) het recht om dividenden of andere 
participaties in de winst uitgekeerd te 
krijgen.

Or. en

Amendement 241
Manuel António dos Santos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder b), bedoelde belangen 
en rechten omvatten met name:

2. De in lid 1, punt b), bedoelde rechten 
omvatten met name:

(a) de eigendom van een deel van het 
kapitaal of van de activa, of
(b) het recht om stemrechten uit te oefenen, 
of

(a) het recht om stemrechten uit te oefenen, 
of 

(c) de bevoegdheid om leden aan te wijzen 
van de raad van toezicht, van de raad van 
bestuur of van organen die het bedrijf 
juridisch vertegenwoordigen, of

(b) de bevoegdheid om leden aan te wijzen 
van de raad van toezicht, van de raad van 
bestuur of van organen die het bedrijf 
juridisch vertegenwoordigen.

(d) het recht om dividenden of andere 
participaties in de winst uitgekeerd te 
krijgen.

Or. en

Motivering

De onafhankelijkheid van de beheerder wordt niet in gevaar gebracht door de eigendom van een 
deel van het kapitaal, de eigendom van de bedrijfsactiva of het recht op uitkering van dividenden 
of andere winstparticipaties. Daartegenover staat dat de bevoegdheid om stemrechten uit te 
oefenen of om leden aan te wijzen van de raad van toezicht, de raad van bestuur of van organen 
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die de onderneming juridisch vertegenwoordigen, van doorslaggevend belang is voor het 
toezicht op de beheerder.

Amendement 242
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder b), bedoelde belangen 
en rechten omvatten met name:

2. De in lid 1, punten b) en c), bedoelde 
rechten omvatten met name:

(a) de eigendom van een deel van het 
kapitaal of van de activa, of
(b) het recht om stemrechten uit te oefenen, 
of

(a) het recht om stemrechten uit te oefenen, 
of 

(c) de bevoegdheid om leden aan te wijzen 
van de raad van toezicht, van de raad van 
bestuur of van organen die het bedrijf 
juridisch vertegenwoordigen, of

(b) de bevoegdheid om leden aan te wijzen 
van de raad van toezicht, van de raad van 
bestuur of van organen die het bedrijf 
juridisch vertegenwoordigen.

(d) het recht om dividenden of andere 
participaties in de winst uitgekeerd te 
krijgen.

Or. en

Amendement 243
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“3 bis. Rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van de nationale en 
regionale elektriciteitsmarkten, zal de 
Commissie de economische en financiële 
criteria en de leverings-, veiligheids- en 
andere criteria vastleggen voor de 
uitvoering van de verplichte en 
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gerechtvaardigde ontbundeling van 
verticaal geïntegreerde bedrijven.
De verplichtingen die verticaal 
geïntegreerde bedrijven krachtens de 
richtlijn worden opgelegd, moeten in 
verhouding staan tot het beoogde doel."

Or. lt

Amendement 244
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3 ter. De lidstaten houden toezicht op het 
proces van de ontvlechting van verticaal 
geïntegreerde bedrijven en doen de 
Commissie een verslag toekomen over de 
geboekte vooruitgang."

Or. lt

Amendement 245
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3 quater. De ontvlechting van verticaal 
geïntegreerde bedrijven mag geen 
aanleiding geven tot een verhoging van de 
elektriciteitstarieven voor de klant of tot 
andere negatieve sociale gevolgen."

Or. en
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Amendement 246
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen afwijkingen van 
lid 1, onder b) en c), toestaan tot uiterlijk 
[datum van omzetting plus twee jaar], op 
voorwaarde dat de transportnetbeheerders 
geen onderdeel vormen van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf.

Schrappen

Or. en

Amendement 247
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld 
in een situatie waarin verschillende 
bedrijven die transportnetten bezitten, een 
joint venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 
beheerder van de betrokken 
transportnetten. Geen andere 
onderneming mag deel uitmaken van de 
joint venture, tenzij zij overeenkomstig 
artikel 10 is erkend als onafhankelijke 
systeembeheerder. 

5. Gezien hun verplichting tot regionale 
samenwerking, zoals vastgelegd in artikel 
5, moeten de lidstaten proberen een 
transportnetbeheerder aan te wijzen die in 
overeenstemming met artikel 2 nonies, 
lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 verscheidene nationale 
grondgebieden zal bestrijken. De lidstaten 
zullen gepaste maatregelen nemen om 
ervoor te zorgen dat deze 
transportnetbeheerder de bepalingen van 
onderhavig artikel en van artikel 10 bis 
naleeft. De lidstaten moeten 
gebruikmaken van economische 
stimulansen om de opkomst van regionale 
netbeheerders te bevorderen.

Or. en
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Motivering

Om grotere en liquide markten te creëren, is een sterker bestuur nodig voor TNB's. Een 
harmonisatie van de planning van netwerken en de operationele coördinatie is waarschijnlijk 
niet mogelijk indien TNB's enkel op vrijwillige basis samenwerken. Het opstarten van een TNB 
moet zowel op regionaal als op Europees niveau gebeuren. Samenwerking tussen regio's 
onderling is cruciaal voor de totstandkoming van een waarlijk pan-Europese markt.
Regionaal netwerkbeheer moet stimulerend en kosteneffectief zijn, grensoverschrijdende handel 
en marktintegratie vergemakkelijken en investeringen omvatten die optimaal beantwoorden aan 
de behoeften van de regio en tegelijk rekening houden met interregionale elementen.

Amendement 248
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld 
in een situatie waarin verschillende 
bedrijven die transportnetten bezitten, een 
joint venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 
beheerder van de betrokken 
transportnetten. Geen andere 
onderneming mag deel uitmaken van de 
joint venture, tenzij zij overeenkomstig 
artikel 10 is erkend als onafhankelijke 
systeembeheerder.

5. Met het oog op het verzekeren van de 
regionale samenwerking, zoals bepaald in 
artikel 5 bis, moeten de lidstaten elke 
vorm van samenwerking tussen 
transportnetbeheerders en regelgevende 
instanties aanmoedigen en ondersteunen 
die tot doel heeft de toegangs- en 
balanceringsvoorschriften (voor de 
integratie van balanceringszones) in en 
tussen verschillende lidstaten te 
harmoniseren, in overeenstemming met 
artikel 2 nonies, lid 3, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003. Deze samenwerking 
kan de vorm hebben van een 
gemeenschappelijke structuur voor alle 
betrokken transportnetbeheerders, zodat 
verschillende aangrenzende 
grondgebieden bestreken worden. In dit 
geval moet de lidstaat ervoor zorgen dat 
deze gemeenschappelijke structuur voor 
transportnetbeheerders in 
overeenstemming is met de bepalingen 
van onderhavig artikel en van artikel 
10 bis. 

Or. fr
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Motivering

Hoewel vrijwillige samenwerking op regionaal niveau tussen transportnetbeheerders een zeker 
aantal resultaten heeft opgeleverd, is een beter afgebakend kader nodig voor het regionale 
beheer van netwerken. De lidstaten moeten regionale regelingen verkiezen boven louter 
nationale oplossingen. Deze richtlijn moet de oprichting bevorderen van een regionale of zelfs 
Europese netwerkbeheerder, zodat een waarlijk pan-Europese markt kan ontstaan.  

Amendement 249
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld in 
een situatie waarin verschillende bedrijven 
die transportnetten bezitten, een joint 
venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 
beheerder van de betrokken 
transportnetten. Geen andere 
onderneming mag deel uitmaken van de 
joint venture, tenzij zij overeenkomstig 
artikel 10 is erkend als onafhankelijke 
systeembeheerder.

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld in 
een situatie waarin verschillende bedrijven 
die transmissiesystemen bezitten, een joint 
venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 
beheerder van de betrokken 
transmissiesystemen.

Or. en

Motivering

Eigendomsontvlechting van nationale transportnetwerken vormt de enige mogelijkheid om de 
onafhankelijkheid van het bestuur van nationale transportnetwerken te garanderen en voor meer 
transparantie te zorgen. Dankzij eigendomsontvlechting zouden de bestuurders van nationale 
transportnetwerken eveneens in staat zijn effectievere marktfacilitators te worden. In een 
systeem van onafhankelijke netbeheerders blijft de eigendom van nationale transportnetwerken 
en commerciële activiteiten in dezelfde handen. Hoewel nationale transportactiviteiten aan 
strenge regels onderworpen zijn, leidt dit tot een overvloed aan regels.
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Amendement 250
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“5 bis. Wanneer de in lid 1, onder b), c) 
en d), bedoelde persoon de lidstaat of een 
ander overheidsorgaan is, worden voor de 
toepassing van dit artikel twee 
afzonderlijke overheidsorganen die 
zeggenschap uitoefenen over een 
transmissiesysteembeheerder of een 
transmissiesysteem enerzijds en over een 
onderneming die de functie van productie 
of levering uitvoert anderzijds, niet als 
dezelfde persoon of dezelfde personen 
beschouwd."

Or. en

Amendement 251
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“5 bis. Wanneer de in lid 1, onder b), c) 
en d), bedoelde persoon de lidstaat of een 
ander overheidsorgaan is, worden voor de 
toepassing van dit artikel twee 
afzonderlijke overheidsorganen die 
zeggenschap uitoefenen over een 
transmissiesysteembeheerder of een 
transmissiesysteem enerzijds en over een 
onderneming die de functie van productie 
of levering uitvoert anderzijds, niet als 
dezelfde persoon of dezelfde personen 
beschouwd."

Or. en
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Motivering

Een gelijkaardige bepaling werd voorgesteld in overweging 12. Omwille van juridische 
zekerheid is het echter noodzakelijk dat deze bepaling voorkomt in de wetstekst.

Amendement 252
Manuel António dos Santos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“5 bis. Wanneer de in lid 1, onder a), 
bedoelde aandeelhouder van een bedrijf 
een lidstaat is, worden de verplichtingen 
vermeld in lid 1, onder b) en c), geacht te 
zijn vervuld indien het bedrijf dat een taak 
van productie of levering uitvoert en de 
transportnetbeheerder of het 
transportnetwerk wettelijk gescheiden 
staatsinstanties zijn en indien zij handelen 
in overeenstemming met de bepalingen in 
lid 1, onder b) en c)." 

Or. en

Motivering

Het scheiden van de netwerken houdt niet in dat de activiteiten geprivatiseerd worden. De 
openbare sector moet dezelfde kans krijgen om de opwekking of levering en het transport op zich 
te nemen, mits de scheiding van de twee netwerken gewaarborgd is. 

Amendement 253
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 6 – letters a, a bis en a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten waken erover dat de in 
artikel 12 bedoelde commercieel gevoelige 

6. De lidstaten waken erover:
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informatie in de handen van een 
transportnetbeheerder die deel heeft 
uitgemaakt van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf en het personeel van die beheerder 
niet worden overgedragen aan 
ondernemingen die een van de taken in de 
vorm van productie of levering uitvoeren."

a) dat de in artikel 12 bedoelde 
commercieel gevoelige gegevens in de 
handen van een transportnetbeheerder die 
deel heeft uitgemaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf en het personeel van 
die transmissiesysteembeheerder, niet 
wordt overgedragen aan bedrijven die een 
taak van productie of levering uitvoeren;

a bis) dat transportnetbeheerders een 
conformiteitsprogramma opstellen en 
uitvoeren met maatregelen om te 
waarborgen dat discriminatoir gedrag is 
uitgesloten en dat de 
transparantieverplichtingen worden 
nageleefd; in dit programma moeten de 
specifieke verplichtingen van de 
werknemers van de transportnetbeheerder 
ter verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven; de naleving van deze 
verplichtingen wordt onafhankelijk 
gecontroleerd door de toezichthouder; de 
nationale regelgevende instantie heeft de 
bevoegdheid sancties op te leggen aan 
transportnetbeheerders in geval van 
onjuiste uitvoering van het 
conformiteitsprogramma;
a ter) dat transportnetbeheerders een 
persoon of orgaan tot toezichthouder 
benoemen, met de volgende taken:
(i) controle op de uitvoering van het 
conformiteitsprogramma;
(ii) opstelling van een jaarlijks 
conformiteitsverslag en indiening van dit 
verslag bij de nationale regelgevende 
instantie;
(iii) het formuleren van aanbevelingen 
over het conformiteitsprogramma en de 
uitvoering ervan;
a quater) dat de onafhankelijkheid van de 
toezichthouder gewaarborgd is, met name 
door de in de arbeidsovereenkomst 
bepaalde voorwaarden, en dat de 
toezichthouder toegang heeft tot alle 
relevante boeken, gegevens en kantoren 
van de transportnetbeheerders en tot alle 
informatie die nodig is voor de goede 
uitvoering van zijn taken.

Or. en
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Motivering

Dit amendement heeft als doel de bepalingen voor eigendomsontvlechting te versterken.

Amendement 254
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
transportnetbeheerder en zijn 
aandeelhouder geen activiteiten 
uitoefenen die afbreuk doen aan het 
vermogen van de transportnetbeheerder 
om zijn financiële verplichtingen na te 
komen, ondanks een efficiënt 
netwerkbeheer (financiële 
afschermingmaatregelen)."

Or. en

Motivering

 Dit amendement heeft als doel de bepalingen voor eigendomsontvlechting te versterken.  

Amendement 255
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6 ter. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving van lid 6, letters b) en c), van dit 
artikel door de transportnetbeheerder te 
waarborgen. Deze maatregel, die de niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beoogt te wijzigen, onder meer door ze 
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aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 27 ter, lid 3, bedoelde 
regelgevingprocedure met toetsing."

Or. en

Motivering

De Commissie moet de mogelijkheid hebben richtsnoeren vast te leggen die ervoor zorgen dat de 
verplichtingen in artikel 8, lid 6 (nieuw), worden nageleefd.

Amendement 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – inleidende formule
Richtlijn 2003/54/EC

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De volgende artikelen 8 bis en 8 ter 
worden ingevoegd:

(5) De volgende artikelen 8 bis, 8 ter en 8 
quater worden ingevoegd:

Or. en

Amendement 257
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis Schrappen
Zeggenschap over transportneteigenaars 
en transportnetbeheerders
1. Onverlet de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap mag 
een persoon of mogen personen uit derde 
landen geen zeggenschap hebben over 
transportneteigenaars en 
transportnetbeheerders.
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2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
waarbij de Gemeenschap partij is.

Or. en

Motivering

In verband met de eigendomsontvlechting en het model van onafhankelijke netbeheerders waren 
mechanismen nodig om investeringen door geïntegreerde bedrijven uit derde landen tegen te 
gaan en er zo voor te zorgen dat eigendomsontvlechting en onafhankelijke netbeheerders ook 
verplicht zijn voor bedrijven uit derde landen. Aangezien eigendomsontvlechting en het model 
van onafhankelijke netbeheerders niet meer de enige opties zouden mogen zijn, zijn dergelijke 
mechanismen niet langer noodzakelijk.

Amendement 258
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis Schrappen
Zeggenschap over transportneteigenaars 
en transportnetbeheerders
1. Onverlet de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap mag 
een persoon of mogen personen uit derde 
landen geen zeggenschap hebben over 
transportneteigenaars en 
transportnetbeheerders.
2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
waarbij de Gemeenschap partij is.

Or. de

Motivering

Het instromen van kapitaal onder de vorm van rechtstreekse investeringen is economisch 
wenselijk en betekent een versterking van de EU-economieën. De zogenaamde derde-land-
clausule, bedoeld om Europese transportnetbeheerders te beschermen tegen overnames door 
bedrijven uit derde landen, is protectionistisch, vanuit juridisch standpunt twijfelachtig en 
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moeilijk op te leggen. 

Amendement 259
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
waarbij de Gemeenschap partij is.

2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een op het geratificeerde Europese 
Energiehandvest gebaseerde
overeenkomst is gesloten waarbij de 
Gemeenschap partij is.

Or. en

Amendement 260
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 ter Schrappen
Aanwijzing en certificatie van 

transportnetbeheerders
1. Ondernemingen die eigenaar zijn van 
een transportnet en die overeenkomstig 
onderstaande certificatieprocedure 
gecertificeerd zijn door een nationale 
regelgevende instantie als zijnde in 
overeenstemming met de eisen van 
artikel 8, lid 1, en artikel 8 bis, worden 
door de lidstaten goedgekeurd en 
aangewezen als transportnetbeheerders. 
De aanwijzing van transportnetbeheerders 
wordt aangemeld aan de Commissie en 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
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de Europese Unie.
2. Onverlet de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap 
wordt, wanneer om certificatie wordt 
verzocht door de eigenaar van een 
transportnet of door een 
transportnetbeheerder waarover een 
persoon uit een derde land zeggenschap 
heeft in de zin van artikel 8 bis, deze 
certificatie geweigerd tenzij de eigenaar
van het transportnet of de 
transportnetbeheerder aantoont dat de 
betrokken entiteit onmogelijk direct of 
indirect kan worden beïnvloed, in 
overtreding van artikel 8, lid 1, door een 
exploitant die actief is op het gebied van 
de productie of levering van gas of 
elektriciteit of door een derde land.
3. De transportnetbeheerders stellen de 
regelgevende instantie in kennis van elke 
geplande transactie die een herevaluatie 
van hun overeenstemming met artikel 8, 
lid 1, of artikel 8 bis kan vergen.
4. De regelgevende instanties zien toe op 
de blijvende naleving door de 
transportnetbeheerders van artikel 8, 
lid 1, en artikel 8 bis. Zij starten een 
certificatieprocedure op om bedoelde 
naleving te waarborgen:
(a) wanneer zij overeenkomstig lid 3 een 
kennisgeving van de 
transportnetbeheerder ontvangen; 
(b) op eigen initiatief wanneer zij er 
kennis van hebben dat een geplande 
wijziging van rechten of invloed over 
transportneteigenaars of -beheerders kan 
leiden tot een inbreuk op artikel 8, lid 1, 
of artikel 8 bis, of wanneer zij redenen 
hebben om te geloven dat een dergelijke 
inbreuk heeft plaatsgevonden; of
(c) na een met redenen omkleed verzoek 
van de Commissie.
5. De regelgevende instanties nemen een 
besluit betreffende de certificatie van een 
transportnetbeheerder binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving 
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door de transportnetbeheerder of de 
datum van het verzoek van de Commissie. 
Na het verstrijken van deze periode wordt 
de certificatie geacht te zijn toegekend. 
Het expliciete of stilzwijgende besluit van 
de regelgevende instantie wordt pas van 
kracht na de afronding van de procedure 
van lid 6 tot en met 9 en uitsluitend 
wanneer de Commissie geen bezwaar 
aantekent.
6. Het expliciete of stilzwijgende besluit 
betreffende de certificatie van een 
transportnetbeheerder wordt door de 
regelgevende instantie meteen ter kennis 
gebracht van de Commissie, samen met 
alle relevante informatie in verband met 
dit besluit.
7. De Commissie onderzoekt de 
kennisgeving zodra zij die heeft 
ontvangen. Wanneer zij van oordeel is dat 
het besluit van de regelgevende instantie 
ernstige twijfels doet rijzen wat de 
verenigbaarheid betreft met artikel 8, 
lid 1, artikel 8 bis of artikel 8 ter, lid 2, 
besluit de Commissie binnen twee 
maanden na ontvangst van de 
kennisgeving over het inleiden van een 
procedure. In een dergelijk geval nodigt 
zij de regelgevende instantie en de 
betrokken transportnetbeheerder uit om 
hun opmerkingen te maken. Wanneer de 
Commissie aanvullende informatie 
opvraagt, kan de periode van twee 
maanden worden verlengd met twee extra 
maanden, die ingaan vanaf de ontvangst 
van de volledige informatie.
8. Wanneer de Commissie besluit een 
procedure in te leiden neemt zij binnen 
een termijn van maximaal vier maanden 
na dit besluit het definitieve besluit
(a) geen bezwaar te maken tegen het 
besluit van de regelgevende instantie; of
(b) wanneer zij van oordeel is dat niet is 
voldaan aan artikel 8, lid 1, artikel 8 bis of 
artikel 8 ter, lid 2, de betrokken 
regelgevende instantie te verzoeken haar 
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besluit te wijzigen of in te trekken. 
9. Wanneer de Commissie niet heeft 
besloten een procedure in te leiden of 
geen definitief besluit heeft genomen 
binnen de in lid 7, respectievelijk lid 8 
bedoelde termijn, wordt zij geacht geen 
bezwaar te hebben gemaakt tegen het 
besluit van de regelgevende instantie.
10. De regelgevende instantie maakt dat 
zij binnen een termijn van vier weken het 
besluit van de Commissie naleeft door 
haar certificatiebesluit te wijzigen of in te 
trekken en stelt de Commissie daarvan in 
kennis.
11. De regelgevende instanties en de 
Commissie kunnen bij de 
transportnetbeheerders en bedrijven die 
een van de taken in de vorm van productie 
of levering uitvoeren, alle informatie 
opvragen die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken overeenkomstig 
dit artikel.
12. De regelgevende instanties en de 
Commissie bewaren de vertrouwelijkheid 
van commercieel gevoelige informatie.
13. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
met een nadere omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van de leden 6 tot en met 9. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voor een certificatieprocedure voor eigendomsontvlechte 
transportnetbeheerders en onafhankelijke netbeheerders kost te veel geld en is te bureaucratisch. 
De correcte uitvoering van de ontvlechtingsvoorschriften kan eveneens gevrijwaard worden aan 
de hand van onafgebroken toezicht op en continue controle van de transportnetbeheerders door 
de regelgevende instanties.
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Amendement 261
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het expliciete of stilzwijgende besluit 
betreffende de certificatie van een 
transportnetbeheerder wordt door de 
regelgevende instantie meteen ter kennis 
gebracht van de Commissie, samen met 
alle relevante informatie in verband met dit 
besluit. 

6. Het expliciete of stilzwijgende besluit 
betreffende de certificatie van een 
transportnetbeheerder wordt door de 
regelgevende instantie meteen ter kennis 
gebracht van de Commissie, samen met 
alle relevante informatie in verband met dit 
besluit. De Commissie handelt in 
overeenstemming met de procedure 
vastgelegd in artikel x van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003.

Or. en

Amendement 262
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 ter – leden 7 - 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie onderzoekt de 
kennisgeving zodra zij die heeft 
ontvangen. Wanneer zij van oordeel is dat 
het besluit van de regelgevende instantie 
ernstige twijfels doet rijzen wat de 
verenigbaarheid betreft met artikel 8, 
lid 1, artikel 8 bis of artikel 8 ter, lid 2, 
besluit de Commissie binnen twee 
maanden na ontvangst van de 
kennisgeving over het inleiden van een 
procedure. In een dergelijk geval nodigt 
zij de regelgevende instantie en de 
betrokken transportnetbeheerder uit om 
hun opmerkingen te maken. Wanneer de 

Schrappen
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Commissie aanvullende informatie 
opvraagt, kan de periode van twee 
maanden worden verlengd met twee extra 
maanden, die ingaan vanaf de ontvangst 
van de volledige informatie.
8. Wanneer de Commissie besluit een 
procedure in te leiden neemt zij binnen 
een termijn van maximaal vier maanden 
na dit besluit het definitieve besluit 
(a) geen bezwaar te maken tegen het 
besluit van de regelgevende instantie; of
(b) wanneer zij van oordeel is dat niet is 
voldaan aan artikel 8, lid 1, artikel 8 bis of 
artikel 8 ter, lid 2, de betrokken 
regelgevende instantie te verzoeken haar 
besluit te wijzigen of in te trekken.
9. Wanneer de Commissie niet heeft 
besloten een procedure in te leiden of 
geen definitief besluit heeft genomen 
binnen de in lid 7, respectievelijk lid 8 
bedoelde termijn, wordt zij geacht geen 
bezwaar te hebben gemaakt tegen het 
besluit van de regelgevende instantie.
10. De regelgevende instantie maakt dat 
zij binnen een termijn van vier weken het 
besluit van de Commissie naleeft door 
haar certificatiebesluit te wijzigen of in te 
trekken en stelt de Commissie daarvan in 
kennis.

Or. en

Motivering

Om juridische redenen wordt voorgesteld om ten minste de leden 7 tot en met 10 en lid 13 over 
te hevelen naar Verordening (EG) nr. 1228/2003; de leden 11 en 12 moeten zowel in de richtlijn 
als in de verordening worden opgenomen.

Amendement 263
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 ter – lid 13
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13. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
met een nadere omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van de leden 6 tot en met 9. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Schrappen

Or. en

Motivering

Om juridische redenen wordt voorgesteld om ten minste de leden 7 tot en met 10 en lid 13 over 
te hevelen naar Verordening (EG) nr. 1228/2003; de leden 11 en 12 moeten zowel in de richtlijn 
als in de verordening worden opgenomen.

Amendement 264
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 ter – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
met een nadere omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van de leden 6 tot en met 9.
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.

Schrappen

Or. de

Motivering

Voorschriften, ook procedurevoorschriften, met betrekking tot de benoeming van 
transportnetwerken hebben een invloed op eigendomsrechten en vormen een inmenging in de 
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economische en juridische structuren van de lidstaten. Het spreekt voor zich dat het hier niet om 
iets onbelangrijks gaat.  

Amendement 265
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 ter – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
met een nadere omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van de leden 6 tot en met 9. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van de comitologieprocedure.

Amendement 266
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 ter – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
met een nadere omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van de leden 6 tot en met 9.
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-

Schrappen
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essentiële elementen van deze richtlijn te
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.

Or. de

Motivering

De benoeming en certificatie van transportnetbeheerders vormt een essentieel onderdeel van de 
richtlijn en zou centraal moeten staan in het regelgevingkader van de richtlijn, dat door de 
lidstaten zelf zou moeten worden vastgelegd. De weinig transparante comitologieprocedure is in 
dit geval niet geschikt. 

Amendement 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 ter bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 8 ter bis
I. Doeltreffende en efficiënte ontvlechting 
van transportnetten
1. Transportnetbeheerders moeten over 
alle menselijke, fysieke en financiële 
hulpbronnen van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf beschikken die 
nodig zijn voor de reguliere 
werkzaamheden van 
elektriciteitstransport, en met name:
(a) transportnetbeheerders bezitten de 
activa die noodzakelijk zijn voor de 
reguliere werkzaamheden van 
elektriciteitstransport;
(b) transportnetbeheerders beschikken 
over het personeel dat vereist is voor de 
reguliere werkzaamheden van 



PE404.394v02-00 32/106 AM\718659NL.doc

NL

elektriciteitstransport;
(c) het leasen van personeel en de 
verlening van diensten aan en van elke 
tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf 
die werkzaamheden van opwekking of 
levering verricht, blijft beperkt tot 
gevallen zonder discriminatoir potentieel 
en moet worden goedgekeurd door de 
nationale regelgevende instanties om 
mededingingsproblemen en 
belangenconflicten uit te sluiten;
(d) passende financiële hulpmiddelen 
voor toekomstige investeringsprojecten 
worden tijdig beschikbaar gesteld.
2. De activiteiten die noodzakelijk worden 
geacht voor de reguliere werkzaamheden 
van elektriciteitstransport, genoemd in 
lid 1, omvatten ten minste: 
- vertegenwoordiging van de 
transportnetbeheerder, contacten met 
derden en met de regelgevende instanties;
- het verlenen en beheren van toegang 
van derden tot het net;
- het innen van een toegangsheffing;
- congestieheffingen en uit het 
vergoedingsmechanisme tussen 
transportnetbeheerders voortvloeiende 
betalingen, overeenkomstig artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003;
- exploitatie, onderhoud en ontwikkeling 
van het transportsysteem;
- investeringsplanning ter vrijwaring van 
de capaciteit op lange termijn van het net 
om een redelijke vraag aan te kunnen en 
ter verzekering van de continuïteit van de 
voorziening;
- juridische dienstverlening;
- boekhouding en IT-diensten.
3. De transportnetbeheerder heeft een 
eigen bedrijfsidentiteit die wezenlijk 
afwijkt van die van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, met afzonderlijke 
merknaam, communicatie en gebouwen.
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4. De rekeningen van de 
transportnetbeheerders worden 
gecontroleerd door een andere controleur 
dan degene die het verticaal geïntegreerde 
bedrijf en de daarmee gelieerde 
ondernemingen controleert. 
II. Onafhankelijkheid van het bestuur van 
de transportnetbeheerder, president-
directeur/uitvoerende raad 
5. Besluiten over de benoeming en een 
eventuele voortijdige beëindiging van de 
aanstelling van de president-directeur en 
de andere leden van de uitvoerende raad 
van de transportnetbeheerder en over de 
sluiting en voortijdige opzegging van de 
respectieve arbeidsovereenkomsten met 
deze personen worden gemeld bij de 
nationale regelgevende instantie of bij een 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. Deze besluiten en 
overeenkomsten kunnen alleen bindend
worden indien de regelgevende instantie 
of een andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie hierover geen veto 
heeft uitgesproken binnen een termijn van 
drie weken na de melding. Een veto kan 
worden uitgesproken indien er met 
betrekking tot de aanstelling en de 
sluiting van een overeenkomst ernstige 
twijfel bestaat over de professionele 
onafhankelijkheid van de benoemde 
directeur of het directielid; een veto kan 
eveneens worden uitgesproken indien er 
met betrekking tot de vroegtijdige 
beëindiging van aanstelling van deze 
personen ernstige twijfel bestaat over de 
redenen voor de beëindiging.
6. Met betrekking tot een voortijdige 
beëindiging van aanstelling wordt de 
president-directeur of het lid van de 
uitvoerende raad van de 
transportnetbeheerder het daadwerkelijke 
recht gegarandeerd om in beroep te gaan 
bij de nationale regelgevende instantie, bij 
een andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie of bij een rechtbank.



PE404.394v02-00 34/106 AM\718659NL.doc

NL

7. Na beëindiging van de aanstelling bij 
de transportnetbeheerder mogen de 
voormalige president-directeurs en 
directieleden in kwestie gedurende ten 
minste drie jaar geen enkele functie 
uitoefenen bij om het even welke tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van productie of levering 
verricht.
8. De president-directeur en de leden van 
de uitvoerende raad van de 
transportnetbeheerder mogen geen 
belangen hebben in of geen enkele 
vergoeding ontvangen van een andere 
onderneming van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf dan de 
transportnetbeheerder. De vergoeding van 
de president-directeur en de leden van de 
uitvoerende raad mag op geen enkele 
wijze afhangen van andere activiteiten 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf dan 
die van de transportnetbeheerder.
9. De president-directeur of de 
directieleden van de 
transportnetbeheerder mogen geen directe 
of indirecte verantwoordelijkheid dragen 
voor de dagelijkse exploitatie van enige 
andere tak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf.
10. Onverminderd bovenstaande 
bepalingen van dit artikel heeft de 
transportnetbeheerder effectief het recht 
om onafhankelijk van het geïntegreerde 
elektriciteitsbedrijf besluiten te nemen met 
betrekking tot de activa die nodig zijn voor 
de exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van het netwerk. Dit belet 
niet het bestaan van geschikte 
coördinatiemechanismen om te 
waarborgen dat de economische en 
managementstoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten aanzien van een 
dochteronderneming, wat betreft het 
rendement van activa, zoals indirect 
geregeld overeenkomstig 
artikel 22 quater, beschermd worden. Dit 
moet het voor moederbedrijf met name 
mogelijk maken het jaarlijkse 
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financieringsplan of een gelijkwaardig 
instrument van de transportnetbeheerder 
goed te keuren en algemene 
maximumgrenzen vast te stellen voor de 
schuldgraad van de dochteronderneming. 
Indien het jaarlijkse financieringsplan, of 
een gelijkwaardig instrument, niet wordt 
goedgekeurd of gewijzigd door het 
moederbedrijf, dan wordt de kwestie ter 
besluitvorming voorgelegd aan de 
regelgevende instantie. Het moederbedrijf 
mag echter geen instructies geven voor 
wat de dagelijkse exploitatie betreft, noch 
betreffende individuele besluiten over de 
aanleg of modernisering van 
transportlijnen die de bepalingen van het 
goedgekeurde financieringsplan of van 
een gelijkwaardig instrument niet te 
buiten gaan.
11. Voorzitters van de raad van toezicht of 
de raad van bestuur van de 
transportnetbeheerder mogen niet 
werkzaam zijn in een tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die taken van 
productie of levering verricht, in welke 
hoedanigheid ook.
12. In de raden van toezicht of de raden 
van bestuur van transportnetbeheerders 
zijn hebben onder meer onafhankelijke 
leden zitting die benoemd zijn voor een 
termijn van ten minste vijf jaar. Hun 
benoeming wordt gemeld bij de nationale 
regelgevende instantie of een andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie en 
wordt bindend onder de in lid 5 bepaalde 
voorwaarden.
13. Voor de toepassing van lid 12 wordt 
een lid van de raad van toezicht of de raad 
van bestuur van een 
transportnetbeheerder geacht 
onafhankelijk te zijn indien hij/zij geen 
zakelijke of andere betrekkingen 
onderhoudt met het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, de 
meerderheidsaandeelhouders of het 
management waardoor een 
belangenconflict kan ontstaan, met name:
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(a) hij/zij is in de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan zijn/haar benoeming als 
lid van de raad van toezicht of de raad van 
bestuur geen werknemer geweest van om 
het even welke tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden 
van opwekking of levering verricht;
(b) hij/zij heeft geen belangen in en 
ontvangt geen enkele vergoeding van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf of daaraan 
gelieerde ondernemingen, met 
uitzondering van de 
transportnetbeheerder;
(c) hij/zij onderhoudt tijdens zijn/haar 
mandaat als lid van de raad van toezicht
of de raad van bestuur geen relevante 
zakelijke betrekkingen met om het even 
welke tak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf die werkzaamheden van levering 
van elektriciteit verricht;
(d) hij/zij is geen lid van de uitvoerende 
raad van een onderneming waarin het 
verticaal geïntegreerde bedrijf leden van 
de raad van toezicht of de raad van 
bestuur benoemt.
14. De lidstaten zien erop toe dat 
transportnetbeheerders een 
conformiteitsprogramma opstellen en 
uitvoeren met maatregelen om te 
waarborgen dat discriminatoir gedrag niet 
voorkomt. Het programma bevat eveneens 
de specifieke verplichtingen van de 
werknemers ter verwezenlijking van deze 
doelstelling. Het programma moet worden 
goedgekeurd door de nationale 
regelgevende instantie of een andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie. De 
naleving van het programma wordt 
onafhankelijk gecontroleerd door de 
toezichthouder. De nationale 
regelgevende instantie heeft de 
bevoegdheid sancties op te leggen aan 
transportnetbeheerders in geval van 
onjuiste uitvoering van het 
conformiteitsprogramma.
15. De president-directeur of de directie 
van de transportnetbeheerder benoemt 
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een persoon of orgaan tot toezichthouder, 
met de volgende taken:
(a) controle van de uitvoering van het 
conformiteitsprogramma;
(b) opstelling van een jaarverslag waarin 
de maatregelen worden vermeld die 
moeten worden genomen ter uitvoering 
van het conformiteitsprogramma, en 
indiening van dit verslag bij de 
regelgevende instantie;
(c) het formuleren van aanbevelingen 
over het conformiteitsprogramma en de 
uitvoering daarvan.
16. De onafhankelijkheid van de 
toezichthouder wordt met name 
gewaarborgd door de in zijn 
arbeidsovereenkomst bepaalde 
voorwaarden.
17. De toezichthouder kan geregeld 
overleg plegen met de raad van toezicht of 
de raad van bestuur van de 
transportnetbeheerder van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, en met de nationale 
regelgevende instanties.
18. De toezichthouder neemt deel aan alle 
vergaderingen van de raad van toezicht of 
de raad van bestuur van de 
transportnetbeheerder waar de volgende 
onderwerpen worden behandeld:
(a) de voorwaarden voor toegang tot en 
aansluiting op het netwerk, inclusief het 
innen van een toegangsheffing, 
congestielasten en betalingen in het kader 
van het compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
1228/2003;
(b) projecten voor het exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen van het 
transportnetwerksysteem, met inbegrip 
van investeringen in interconnectie en 
aansluiting;
(c) voorschriften betreffende balancering, 
inclusief voorschriften betreffende 
reservevermogen;
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(d) aankoop van energie om 
energieverliezen te dekken.
19. Tijdens deze vergaderingen ziet de 
toezichthouder erop toe dat informatie 
over productie- of leveringsactiviteiten die 
commercieel gevoelig kan zijn, niet op 
discriminatoire wijze wordt 
bekendgemaakt aan de raad van toezicht 
of de raad van bestuur.
20. De toezichthouder heeft toegang tot 
alle relevante boeken, gegevens en 
kantoren van de transportnetbeheerder en 
tot alle informatie die nodig is voor de 
correcte uitvoering van zijn/haar taken.
21. De toezichthouder wordt benoemd en 
uit zijn functie ontheven door de 
president-directeur of de uitvoerende 
raad, dit echter pas na voorafgaande 
goedkeuring door de nationale 
regelgevende instantie.
22. Transportnetbeheerders werken ten 
minste om de twee jaar een 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk uit. 
Zij voorzien in doeltreffende maatregelen 
om de adequaatheid van het systeem en de 
voorzieningszekerheid te waarborgen.
23. Het 10-jarig ontwikkelingsplan voor 
het netwerk moet met name:
(a) voor marktdeelnemers de belangrijkste 
transportinfrastructuren aangeven die de 
komende tien jaar bij voorkeur moet 
worden aangelegd;
(b) een uiteenzetting bevatten van alle 
investeringen waartoe al is besloten, en 
nieuwe investeringen aanwijzen waarvoor 
binnen de komende drie jaar een 
uitvoeringsbesluit moet worden genomen.
24. Voor de uitwerking van dit 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk werkt 
elke transportnetbeheerder een redelijke 
hypothese uit over de ontwikkeling van 
opwekking, verbruik en uitwisseling met 
andere landen, en houdt hij rekening met 
bestaande plannen voor investeringen in 
het netwerk op regionale en Europese 
schaal. De transportnetbeheerder dient 
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het ontwerpplan tijdig in bij de nationale 
regelgevende instantie.
25. De nationale regelgevende instantie 
pleegt op basis van dit ontwerp op open en 
transparante wijze overleg met alle 
relevante netwerkgebruikers en kan het 
resultaat van het overleg, en in het 
bijzonder de eventuele benodigde 
investeringen, openbaar maken.
26. De nationale regelgevende instantie 
controleert of het ontwerp van het 10-
jarig ontwikkelingsplan voor het netwerk 
alle investeringsbehoeften behandelt die 
bij het overleg zijn vastgesteld. De 
instantie kan de transportnetbeheerder 
verplichten het ontwerp te wijzigen.
27. Indien de transportnetbeheerder 
weigert een specifieke investering uit te 
voeren die in het 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk wordt 
genoemd als investering die binnen drie 
jaar moet worden verwezenlijkt, zien de 
lidstaten erop toe dat de nationale 
regelgevende instantie of een andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie de 
nodige bevoegdheid heeft om een van de 
twee volgende maatregelen te treffen:
(a) de transportnetbeheerder met alle 
bestaande legale middelen verzoeken zijn 
investeringsverplichtingen na te komen, 
met gebruikmaking van zijn eigen 
financiële middelen;
(b) onafhankelijke investeerders ertoe 
uitnodigen een offerte in te dienen voor de 
noodzakelijke investering in een 
transportsysteem, waarbij de 
transportnetbeheerder ertoe kan worden 
verplicht:
- in te stemmen met financiering door een 
derde partij;
- in te stemmen met de uitvoering van 
aanlegwerkzaamheden door een derde 
partij en de bouw van nieuwe activa;
- in te stemmen met de exploitatie van de 
nieuwe activa.
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De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de nationale 
regelgevende instantie of een andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie. In 
beide gevallen moet regulering van 
tarieven zorgen voor inkomsten ter 
dekking van de kosten van dergelijke 
investeringen.
28. De bevoegde nationale 
overheidsinstantie houdt toezicht op en 
evalueert de tenuitvoerlegging van het 
investeringsplan.
29. Transportnetbeheerders zijn verplicht 
transparante en doeltreffende methoden 
op te stellen en te publiceren voor de niet-
discriminerende aansluiting van nieuwe 
energiecentrales op het netwerk. Deze 
procedures moeten worden goedgekeurd 
door de nationale regelgevende instanties 
of door een andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie.
30. Transportnetbeheerders zijn niet 
gemachtigd de aansluiting van een 
nieuwe energiecentrale te weigeren op 
grond van eventuele toekomstige 
beperkingen van de beschikbare 
netwerkcapaciteit, zoals congestie in 
afgelegen delen van het transportnetwerk. 
De transportnetbeheerders zijn verplicht 
de nodige informatie te verstrekken.

31. Transportnetbeheerders zullen niet het 
recht hebben een nieuw aansluitpunt te 
weigeren enkel en alleen op grond van het 
feit dat de nieuwe aansluiting extra kosten 
zou veroorzaken als gevolg van de 
noodzakelijke capaciteitsverhoging van 
onderdelen van het netwerk in de 
nabijheid van het nieuwe aansluitpunt."

Or. en
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Motivering

Lidstaten waar de eigendom nog niet is ontvlecht, krijgen de kans hun markten verder te 
liberaliseren zonder dat zij hun toevlucht moeten nemen tot eigendomsontvlechting.

Amendement 268
Nicole Fontaine

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 ter bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 8 ter bis
Effectieve en doeltreffende ontvlechting 

van transportnetten
I. Activa, apparatuur, personeel en 
identiteit 
1. Transportnetbeheerders moeten over 
alle menselijke, fysieke en financiële 
hulpbronnen van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf beschikken die 
nodig zijn voor de reguliere 
werkzaamheden van 
elektriciteitstransport, en met name: 
(a) transportnetbeheerders bezitten de 
activa die nodig zijn voor de reguliere 
werkzaamheden van 
elektriciteitstransport; 
(b) transportnetbeheerders beschikken 
over het personeel dat noodzakelijk is 
voor de reguliere werkzaamheden van 
elektriciteitstransport; 
(c) het leasen van personeel en de 
verlening van diensten van en aan elke 
tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf 
die werkzaamheden van productie of 
levering verricht, blijft beperkt tot 
gevallen zonder discriminatoir potentieel 
en moet worden goedgekeurd door de 
nationale regelgevende instanties om 
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mededingingsproblemen en 
belangenconflicten uit te sluiten;
(d) passende financiële hulpbronnen voor 
toekomstige investeringsprojecten worden 
tijdig beschikbaar gesteld.
2. De activiteiten die noodzakelijk worden 
geacht voor de reguliere werkzaamheden 
van elektriciteitstransport, genoemd in 
lid 1, omvatten ten minste: 
- de vertegenwoordiging van de 
transportnetbeheerder en contacten met 
derden en met nationale regelgevende 
instanties,
- het verlenen en beheren van toegang 
van derden tot het net,
- het innen van een toegangsheffing, 
congestielasten en betalingen in het kader 
van het vergoedingsmechanisme tussen 
transportnetbeheerders, overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003,
- exploitatie, onderhoud en ontwikkeling 
van het transportnetwerk,
- investeringsplanning ter vrijwaring van 
de capaciteit op lange termijn van het net 
om een redelijke vraag aan te kunnen en 
ter verzekering van de continuïteit van de 
voorziening,
- juridische dienstverlening,
- boekhouding en IT-diensten.
3. Transportnetbeheerders zijn opgezet in 
de juridische vorm van een naamloze 
vennootschap.
4. De transportnetbeheerder heeft een 
eigen bedrijfsidentiteit die wezenlijk 
afwijkt van die van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, met afzonderlijke 
merknaam, communicatie en gebouwen.
5. De rekeningen van de 
transportnetbeheerders worden 
gecontroleerd door een andere controleur 
dan degene die het verticaal geïntegreerde 
bedrijf en alle daaraan gelieerde 
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ondernemingen controleert. 
II. Onafhankelijkheid van het bestuur en 
de president-directeur/uitvoerende raad 
van de transportnetbeheerder 
6. Besluiten over de benoeming en de 
eventuele voortijdige beëindiging van de 
aanstelling van de president-directeur en 
de leden van de uitvoerende raad van de 
transportnetbeheerder en over de sluiting 
of voortijdige opzegging van de 
respectieve arbeidsovereenkomsten met 
deze personen worden gemeld bij de 
nationale regelgevende instantie of bij en 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. Deze besluiten en 
overeenkomsten kunnen alleen bindend 
worden indien de nationale regelgevende 
instantie of een andere bevoegde 
nationale overheidsinstantie hierover 
geen veto heeft uitgesproken binnen een 
termijn van drie weken na de melding. 
Een veto kan worden uitgesproken indien 
bij de aanstelling en de sluiting van de 
respectieve overeenkomsten ernstige 
twijfel rijst over de professionele 
onafhankelijkheid van de benoemde 
president-directeur of het directielid; de 
nationale regelgevende instantie of een 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie mag eveneens een veto 
uitspreken indien er met betrekking tot de 
vroegtijdige beëindiging van aanstelling 
van deze personen en de vroegtijdige 
beëindiging van de 
arbeidsovereenkomsten met deze personen 
ernstige twijfel bestaat over de redenen 
voor en de rechtvaardiging van de 
beëindiging.
7. Ingeval van een voortijdige beëindiging 
van aanstelling wordt de president-
directeur of het lid van de uitvoerende 
raad van de transportnetbeheerder het 
recht gegarandeerd om in beroep te gaan 
bij de nationale regelgevende instantie, bij 
een andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie of bij een rechtbank 
8. Na beëindiging van hun aanstelling bij 
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de transportnetbeheerder oefenen de 
president-directeurs/leden van de 
uitvoerende raad gedurende ten minste 
drie jaar geen enkele functie uit in om het 
even welke tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden 
van opwekking of levering verricht. 
9. De president-directeur/directieleden 
houdt/houden geen belangen aan in en 
ontvangt/ontvangen geen vergoeding van 
een andere onderneming van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf dan de 
transportnetbeheerder. De vergoeding van 
de president-directeur/de leden van de 
uitvoerende raad mag op geen enkele 
wijze afhangen van andere activiteiten 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf dan 
die van de transportnetbeheerder. 
10. De president-directeur of de 
directieleden van de 
transportnetbeheerder mogen geen directe 
of indirecte verantwoordelijkheid dragen 
voor de dagelijkse exploitatie van enige 
andere tak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf.
11. Onverminderd bovenstaande 
bepalingen heeft de transportnetbeheerder 
daadwerkelijk het recht om onafhankelijk 
van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf 
besluiten te nemen met betrekking tot de 
activa die nodig zijn voor de exploitatie, 
het onderhoud en de ontwikkeling van het 
netwerk. Dit belet niet het bestaan van 
geschikte coördinatiemechanismen om te 
waarborgen dat de economische en 
managementstoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat betreft het 
rendement van de activa,zoals indirect 
geregeld overeenkomstig 
artikel 22 quater, beschermd worden. Dit 
moet het voor het moederbedrijf met name 
mogelijk maken het jaarlijkse 
financieringsplan of een gelijkwaardig 
instrument van de transportnetbeheerder 
goed te keuren en algemene 
maximumgrenzen vast te stellen voor de 
schuldgraad van de dochteronderneming. 
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Het moederbedrijf kan echter geen 
instructies geven met betrekking tot de 
dagelijkse bedrijfsvoering, noch inzake 
individuele besluiten over de aanleg of 
modernisering van transportlijnen die de 
voorwaarden van het goedgekeurde 
financieringsplan of het gelijkwaardige 
instrument niet te buiten gaan.
III. Raad van toezicht / raad van bestuur

12. Voorzitters van de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transportnetbeheerder mogen niet 
werkzaam zijn in om het even welke tak 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van opwekking of 
levering verricht.
13. In de raden van toezicht/raden van 
bestuur van transportnetbeheerders 
hebben onder meer onafhankelijke leden 
zitting die benoemd zijn voor een termijn 
van ten minste vijf jaar. Hun aantal wordt 
vastgelegd door de bevoegde instantie, die 
er daarbij voor zorgt dat 
elektriciteitsproducenten of -leveranciers 
niet de meerderheid van de zetels bezitten 
in de raad van toezicht/de raad van 
bestuur van de transportnetbeheerder, 
noch individueel, noch collectief. De 
benoeming van de leden van de raad van 
toezicht/de raad van bestuur wordt gemeld 
bij de nationale regelgevende instantie of 
bij een andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie en wordt bindend 
onder de in lid 6 omschreven 
voorwaarden. 
14. Voor de toepassing van lid 13 wordt 
een lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur van een 
transmissiesysteembeheerder geacht 
onafhankelijk te zijn indien hij geen 
zakelijke of andere betrekkingen 
onderhoudt met het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, de 
meerderheidsaandeelhouders of het 
management daarvan, waardoor een 
belangenconflict ontstaat, met name:
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(a) hij/zij is in de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan zijn/haar benoeming als 
lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur geen werknemer geweest van om 
het even welke tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden 
van productie of levering verricht;
(b) hij/zij heeft geen belangen in en 
ontvangt geen enkele vergoeding van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf of daaraan 
gelieerde ondernemingen, met 
uitzondering van de 
transportnetbeheerder;
(c) hij/zij onderhoudt geen relevante 
zakelijke betrekkingen met enige tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van energielevering 
verricht tijdens zijn/haar mandaat als lid 
van de raad van toezicht/raad van 
bestuur;
(d) hij/zij is geen lid van de directie van 
een onderneming waarin het verticaal 
geïntegreerde bedrijf leden van de raad 
van toezicht/raad van bestuur benoemt. 
IV. Toezichthouder

15. De lidstaten zien erop toe dat 
transportnetbeheerders een 
conformiteitsprogramma opstellen en 
uitvoeren om te waarborgen dat 
discriminatoir gedrag is uitgesloten en om 
te beoordelen in hoeverre de gebruiker 
tevreden is over de kwaliteit en de prijs 
van de verleende diensten en de naleving 
door de transportnetbeheerder van zijn 
contractverplichtingen. Het programma 
bevat eveneens de specifieke 
verplichtingen van de werknemers van de 
transportnetbeheerder ter verwezenlijking 
van deze doelstelling. Het programma 
moet worden goedgekeurd door de 
nationale regelgevende instantie of door 
een andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. De naleving van het 
programma wordt onafhankelijk 
gecontroleerd door de toezichthouder. De 
nationale regelgevende instantie heeft de 
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bevoegdheid sancties op te leggen in geval 
van onjuiste uitvoering van het 
conformiteitsprogramma door de 
transportnetbeheerder.
16. De president-directeur/directie van de 
transportnetbeheerder benoemt een 
persoon of orgaan tot toezichthouder, met 
de volgende taken:
(a) controle van de uitvoering van het 
conformiteitsprogramma;
(b) opstelling van een jaarverslag 
betreffende de genomen maatregelen tot 
uitvoering van het 
conformiteitsprogramma en indiening van 
dit verslag bij de nationale regelgevende 
instantie;
(c) het formuleren van aanbevelingen 
over het conformiteitsprogramma en de 
uitvoering daarvan. 
17. De onafhankelijkheid van de 
toezichthouder wordt met name 
gewaarborgd door de in zijn/haar 
arbeidsovereenkomst bepaalde 
voorwaarden.
18. De toezichthouder kan geregeld 
overleg plegen met de raad van toezicht/de 
raad van bestuur van de 
transportnetbeheerder en van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, alsook met 
de nationale regelgevende instanties.
19. De toezichthouder neemt deel aan alle 
vergaderingen van de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transportnetbeheerder waar de volgende 
onderwerpen worden behandeld:
(a) de voorwaarden voor toegang tot en 
aansluiting op het netwerk, inclusief het 
innen van een toegangsheffing, 
congestielasten en betalingen in het kader 
van het compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
1228/2003; 
(b) projecten voor het exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen van het 
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transportnetwerksysteem, met inbegrip 
van investeringen in interconnectie en 
aansluiting; 
(c) voorschriften betreffende balancering, 
inclusief voorschriften betreffende 
reservevermogen;
(d) aankoop van energie om 
energieverliezen te dekken.
20. Tijdens deze vergaderingen ziet de 
toezichthouder erop toe dat informatie 
over productie- of leveringsactiviteiten die 
commercieel winstgevend kan zijn, niet op 
discriminatoire wijze wordt 
bekendgemaakt aan de raad van toezicht 
of de raad van bestuur. 
21. De toezichthouder heeft toegang tot 
alle relevante boeken, gegevens en 
kantoren van de transportnetbeheerder en 
tot alle informatie die nodig is voor de 
correcte uitvoering van zijn/haar taken. 
De toezichthouder wordt benoemd en uit 
zijn functie ontheven door de president-
directeur/directie, dit echter pas na 
voorafgaande goedkeuring door de 
nationale regelgevende instantie."

Or. en

Motivering

Dit amendement gaat in op de alternatieve oplossing van 'daadwerkelijke en efficiënte 
ontvlechting'. Er wordt voorgesteld het aantal onafhankelijke leden van de raad van toezicht of 
de raad van bestuur van een transportnetbeheerder te laten bepalen door de bevoegde instantie, 
om te garanderen dat geen enkele elektriciteitsproducent of -leverancier meer dan de helft van 
de zetels in de raad kan innemen. De rol van de toezichthouder wordt versterkt om ervoor te 
zorgen dat transportnetbeheerders op een zo kostenefficiënt mogelijke wijze kunnen 
beantwoorden aan de behoeften van hun klanten.   

Amendement 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 8 ter bis (nieuw) 



AM\718659NL.doc 49/106 PE404.394v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 8 ter bis
Effectieve en doeltreffende ontvlechting 
van transmissiesystemen
I. Activa, apparatuur, personeel en 
identiteit
Transmissiesysteembeheerders  zijn 
voorzien van alle menselijke, fysieke en 
financiële hulpbronnen van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die nodig zijn voor 
de reguliere werkzaamheden van 
transmissie van elektriciteit, en met name: 
(a) transmissiesysteembeheerders bezitten 
de activa die nodig zijn voor de reguliere 
elektriciteitswerkzaamheden;  
(b) transmissiesysteembeheerders 
beschikken over het personeel dat 
noodzakelijk is voor de reguliere 
werkzaamheden van transmissie van 
elektriciteit;  
(c) het leasen van personeel en de 
verlening van diensten, van en aan elke 
tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf 
die werkzaamheden van productie of 
levering verricht, blijft beperkt tot 
gevallen zonder discriminatoir potentieel
en is onderworpen aan goedkeuring door 
nationale regelgevende instanties, 
teneinde bezorgdheid over mededinging 
en belangenconflicten uit te sluiten;
(d) passende financiële hulpbronnen voor 
toekomstige investeringsprojecten worden 
tijdig beschikbaar gesteld.
2. De activiteiten die noodzakelijk worden 
geacht voor de reguliere werkzaamheden 
van transmissie van elektriciteit, genoemd 
in lid 1, omvatten ten minste: 
(a) vertegenwoordiging van de 
transmissiesysteembeheerder en contacten 
met derden en met nationale regelgevende 
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instanties;
(b) het verlenen en beheren van toegang 
van derden tot het net;
(c) het innen van een toegangsheffing, 
congestielasten en betalingen in het kader 
van het compensatiemechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders 
overeenkomstig artikel 3 van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003;
(d) exploitatie, onderhoud en 
ontwikkeling van het transportnet;
(e) investeringsplanning teneinde te 
garanderen dat het systeem op langere 
termijn in staat is aan een redelijke vraag 
te voldoen en de continuïteit van de 
energievoorziening te waarborgen;
(f) juridische dienstverlening;
(g) accountancy en IT-diensten.
3.  Transmissiesysteembeheerders zijn 
opgezet in de juridische vorm van een 
naamloze vennootschap. 
4. De transmissiesysteembeheerder heeft 
zijn eigen bedrijfsidentiteit die wezenlijk 
afwijkt van die van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, met afzonderlijke 
merknaam, communicatie en gebouwen.
5. De rekeningen van de 
transmissiesysteembeheerders worden 
gecontroleerd door een andere controleur 
dan degene die het verticaal geïntegreerde 
bedrijf en de daaraan gelieerde 
ondernemingen controleert. 
II. Onafhankelijkheid van het 
management van de 
transmissiesysteembeheerder, president-
directeur/ uitvoerende raad 
6. Besluiten over de benoeming en een 
eventuele voortijdige beëindiging van de 
aanstelling van de president-
directeur/leden van de uitvoerende raad 
van de transmissiesysteembeheerder en de 
sluiting of voortijdige opzegging van de 
respectieve arbeidsovereenkomsten met 
deze personen worden aangemeld bij de 
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nationale regelgevende instantie of bij 
enige andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. Deze besluiten en 
overeenkomsten kunnen alleen bindend 
worden indien, binnen een termijn van 
drie weken na de aanmelding, de 
nationale regelgevende instantie of enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie hierover geen veto 
heeft uitgesproken. Een veto kan worden 
uitgesproken indien bij een aanstelling of 
de sluiting van de respectieve contractuele 
overeenkomsten ernstige twijfels bestaan 
over de professionele onafhankelijkheid 
van de benoemde president-directeur/het 
benoemde lid van de uitvoerende raad. De 
nationale regelgevende instantie of enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie mag een veto 
uitspreken indien er ernstige twijfels 
bestaan over de redenen en de 
rechtvaardiging van de vroegtijdige 
beëindiging van een aanstelling of de 
respectieve arbeidsovereenkomsten met de 
president-directeur/het lid van de 
uitvoerende raad. 
7. De president-directeur/het lid van de 
uitvoerende raad van de 
transmissiesysteembeheerder wordt het 
recht gegarandeerd beroep in te stellen bij 
de regelgevende instantie, bij enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie of bij een rechtbank 
tegen voortijdige beëindiging van een 
aanstelling. 
8. Na beëindiging van de aanstelling bij 
de transmissiesysteembeheerder oefenen 
president-directeurs/leden van de 
uitvoerende raad gedurende ten minste 
drie jaar geen functie uit in enige tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van opwekking of 
levering verricht. 
9. De president-directeur/leden van de 
uitvoerende raad hebben geen belangen 
in of ontvangen geen vergoeding van 
enige andere onderneming van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf dan de 
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transmissiesysteembeheerder. Zijn/hun 
vergoeding hangt op geen enkele wijze 
samen met andere activiteiten van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf dan die van 
de transmissiesysteembeheerder. 
10. De president-directeur of de leden van 
de uitvoerende raad van de 
transmissiesysteembeheerder mogen geen 
directe of indirecte verantwoordelijkheid 
dragen bij de dagelijkse exploitatie van 
enige andere tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf.
11. Onverminderd bovenstaande 
bepalingen heeft de 
transmissiesysteembeheerder 
daadwerkelijk het recht om onafhankelijk 
van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf 
besluiten te nemen met betrekking tot de 
activa die nodig zijn voor de exploitatie, 
het onderhoud en de ontwikkeling van het 
netwerk. Dit sluit het bestaan niet uit van 
geschikte coördinatiemechanismen om te 
waarborgen dat de economische en 
managementtoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat het rendement 
van de activa betreft, indirect geregeld 
overeenkomstig artikel 22 quater, 
beschermd worden. Met name moet dit het 
voor moederbedrijf mogelijk maken het 
jaarlijkse financieringsplan van de 
transmissiesysteembeheerder, of een 
gelijkwaardig instrument, goed te keuren 
en algemene maximumgrenzen vast te 
stellen voor de schuldgraad van de 
dochteronderneming. Het moederbedrijf 
kan echter geen instructies geven wat 
betreft de dagelijkse exploitatie, noch 
inzake specifieke besluiten betreffende de 
bouw of modernisering van 
transmissielijnen die niet verder gaan dan 
het goedgekeurde financieringsplan, of 
een gelijkwaardig instrument.
III. Raad van toezicht / raad van bestuur
12. Voorzitters van de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder nemen niet 
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deel aan enige tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden 
van opwekking of levering verricht.
13. In de raden van toezicht/raden van 
bestuur van transmissiesysteembeheerders 
hebben onder meer onafhankelijke leden 
zitting, die zijn benoemd voor een termijn 
van ten minste vijf jaar. Hun benoeming 
wordt aangemeld bij de nationale 
regelgevende instantie of enige andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie en 
wordt bindend onder de in lid 6 
omschreven voorwaarden. 
14. Voor de toepassing van lid 13 wordt 
een lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur van een 
transmissiesysteembeheerder geacht 
onafhankelijk te zijn indien hij niet 
zakelijk of anderszins is betrokken bij het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, de 
meerderheidsaandeelhouders of het 
management van een van beide, waardoor 
een belangenconflict kan ontstaan, met 
name:
(a) hij is geen werknemer geweest van 
enige tak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf die werkzaamheden in de vorm 
van productie of levering verricht in de 
periode van vijf jaar voorafgaand aan zijn 
benoeming als lid van de raad van 
toezicht/raad van bestuur;
(b) hij heeft geen belangen in en ontvangt 
geen enkele vergoeding van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf of daaraan gelieerde 
ondernemingen, met uitzondering van de 
transmissiesysteembeheerder;
(c) hij onderhoudt geen relevante 
zakelijke betrekkingen met enige tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden in de vorm van levering 
van energie verricht tijdens zijn/haar 
mandaat als lid van de raad van 
toezicht/raad van bestuur;
(d) hij is geen lid van de uitvoerende raad 
van een onderneming waarin het verticaal 
geïntegreerde bedrijf leden van de raad 
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van toezicht/raad van bestuur benoemt. 
IV. Toezichthouder
15. De lidstaten zien erop toe dat 
transmissiesysteembeheerders een 
conformiteitsprogramma opstellen en 
uitvoeren met maatregelen om te 
waarborgen dat discriminatoir gedrag is 
uitgesloten. In dit programma moeten de 
specifieke verplichtingen van de 
werknemers van de 
transmissiesysteembeheerder ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. Het programma is 
onderworpen aan goedkeuring door de 
nationale regelgevende instantie of enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. De naleving van het 
programma wordt onafhankelijk 
gecontroleerd door de toezichthouder. De 
nationale regelgevende instantie heeft de 
bevoegdheid sancties op te leggen in geval 
van onjuiste uitvoering van het 
conformiteitsprogramma door de 
transmissiesysteembeheerder.
16. De president-directeur/uitvoerende 
raad van de transmissiesysteembeheerder 
benoemt een persoon of orgaan tot 
toezichthouder, met de volgende taken:
(a) controle van de uitvoering van het 
conformiteitsprogramma;
(b) opstelling van een jaarverslag 
betreffende de genomen maatregelen tot 
uitvoering van het 
conformiteitsprogramma en indiening van 
dit verslag bij de nationale regelgevende 
instantie;
(c) het formuleren van aanbevelingen 
over het conformiteitsprogramma en de 
uitvoering daarvan. 
17. De onafhankelijkheid van de 
toezichthouder wordt met name 
gewaarborgd door de in zijn/haar 
arbeidsovereenkomst bepaalde 
voorwaarden.
18. De toezichthouder kan geregeld 
overleg voeren met de raad van 
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toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder en het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, en met de 
nationale regelgevende instanties. 
19. De toezichthouder neemt deel aan alle 
vergaderingen van de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder waar de 
volgende onderwerpen worden behandeld:
(a) de voorwaarden voor toegang tot en 
aansluiting op het net, inclusief het innen 
van een toegangsheffing, congestielasten 
en betalingen in het kader van het 
compensatiemechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders 
overeenkomstig artikel 3 van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003; 
(b) projecten voor het exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen van het 
transmissienetwerksysteem, met inbegrip 
van investeringen in interconnectie en 
aansluiting; 
(c) voorschriften inzake balancering, 
inclusief voorschriften inzake 
reservevermogen;
(d) aankoop van energie om 
energieverliezen te dekken.
20. Tijdens die vergaderingen ziet de 
toezichthouder erop toe dat informatie 
over activiteiten inzake productie of 
levering die commercieel voordelig kan 
zijn niet op discriminatoire wijze wordt 
bekendgemaakt aan de raad van 
toezicht/de raad van bestuur. 
21. De toezichthouder heeft toegang tot 
alle relevante boeken, gegevens en 
kantoren van de 
transmissiesysteembeheerder en tot alle 
informatie die nodig is voor de goede 
uitvoering van zijn taken. 
22. De toezichthouder wordt benoemd en 
van zijn functie ontheven door de 
president-directeur/uitvoerende raad, 
doch slechts na voorafgaande 
goedkeuring door de nationale 
regelgevende instantie."
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Or. en

Motivering

Dit garandeert een effectieve scheiding zonder inbreuk te plegen op de eigendom. De structurele 
en financiële onafhankelijkheid van de tsb's van de productie van verticaal geïntegreerde 
bedrijven wordt aldus gewaarborgd. De neutraliteit van de tsb's zal worden gecontroleerd door 
de nationale regelgevende instantie, de toezichthouder en de controleur. Een tweede pijler van 
deze optie is te voorzien in effectieve, door de regelgevers op te leggen sancties, teneinde te 
garanderen dat transportnetbeheerders investeringen in het net of niet-discriminerende toegang 
tot het net bij nieuwe projecten voor elektriciteitscentrales niet meer kunnen beletten (zie 
amendement 4, artikel 9 hieronder).

Amendement 270
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor te zorgen dat het net op lange 
termijn kan voldoen aan een redelijke 
vraag naar transmissie van elektriciteit; 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
transmissienetten te exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen met 
inachtneming van het milieu; en energie-
efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te 
bevorderen, met name met het oog op de 
marktpenetratie van hernieuwbare 
energiebronnen en de verspreiding van 
technologieën met lage koolstofinhoud.

a) ervoor te zorgen dat het net op lange 
termijn kan voldoen aan een redelijke 
vraag naar transmissie van elektriciteit; 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
transmissienetten te exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen met 
inachtneming van het milieu; en energie-
efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te 
bevorderen, met name met het oog op de 
marktpenetratie van hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. en

Motivering

De EU heeft zichzelf een bindende doelstelling van 20% hernieuwbare energie tegen 2020 
opgelegd. Om deze doelstelling te verwezenlijken mogen alleen werkelijk hernieuwbare 
energiebronnen worden bevorderd. De doelstelling mag niet worden afgezwakt door het vage 
concept van "technologieën met lage koolstofinhoud" te hanteren.
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Amendement 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor te zorgen dat het net op lange 
termijn kan voldoen aan een redelijke 
vraag naar transmissie van elektriciteit; 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
transmissienetten te exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen met 
inachtneming van het milieu; en energie-
efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te 
bevorderen, met name met het oog op de 
marktpenetratie van hernieuwbare 
energiebronnen en de verspreiding van 
technologieën met lage koolstofinhoud.

a) ervoor te zorgen dat het net op lange 
termijn kan voldoen aan een redelijke 
vraag naar transmissie van elektriciteit; 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
transmissienetten te exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen met 
inachtneming van het milieu; en energie-
efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te 
bevorderen, met het oog op de integratie
van hernieuwbare energiebronnen en 
ingebedde opwekking in het 
netwerksysteem.

Or. en

Motivering

De tsb heeft tot taak te garanderen dat het systeem op langere termijn kan voldoen aan de 
economische zowel als de milieuvereisten, en niet onderzoek te verrichten naar specifieke 
technologieën op het gebied van de levering. 

Amendement 272
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor te zorgen dat het net op lange 
termijn kan voldoen aan een redelijke 
vraag naar transmissie van elektriciteit; 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
transmissienetten te exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen met 
inachtneming van het milieu; en energie-

a) ervoor te zorgen dat het net op lange 
termijn kan voldoen aan een redelijke 
vraag naar transmissie van elektriciteit; 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
transmissienetten te exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen met 
inachtneming van het milieu; en energie-
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efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te 
bevorderen, met name met het oog op de 
marktpenetratie van hernieuwbare 
energiebronnen en de verspreiding van 
technologieën met lage koolstofinhoud.

efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te 
bevorderen, met name met het oog op de 
marktpenetratie van hernieuwbare 
energiebronnen en de verspreiding van 
technologieën met lage koolstofinhoud; te 
streven naar de ontwikkeling, binnen 10 
jaar, van intelligente netwerken met 
specifiek gebruik van 
informatietechnologieën, die in overleg 
met de nationale regelgevende instanties 
en het Agentschap moet worden getoetst 
aan een doorlopend tijdschema. Wat de 
ontwikkeling van de netwerken betreft, is 
de transmissiesysteembeheerder 
verantwoordelijk voor de planning (met 
inbegrip van de vergunningsprocedure), 
de bouw en de bestelling van de nieuwe 
infrastructuur;"

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van intelligente netwerken zal milieubewust gedrag bevorderen en de rol van de 
consumenten voor een positieve beïnvloeding van de markt vergroten. Er moeten duidelijke 
scheidslijnen komen om te garanderen dat iedereen weet waar de verantwoordelijkheid ligt.

Amendement 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In artikel 9 wordt letter c) 
vervangen door:
"c) de energiestromen op het net te 
beheren, waarbij hij rekening moet 
houden met het elektriciteitsverkeer van 
en naar andere koppelnetten. Daartoe 
moet de transportnetbeheerder zorgen 
voor een veilig, betrouwbaar en efficiënt 
elektriciteitsnet en er in dit verband op 
toezien dat de nodige ondersteunende 
diensten beschikbaar zijn, inclusief de 
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diensten die worden verleend om te 
voldoen aan de vraag, voor zover die 
beschikbaarheid onafhankelijk is van 
ieder ander transportnet waaraan zijn net
gekoppeld is

Or. en

(Toevoeging van het concept "voldoen aan de vraag" aan artikel 9, punt c) van Richtlijn 
2003/54/EG)

Motivering

Om de energie-efficiëntie te verbeteren is het van belang dat de consumenten actief deelnemen 
aan markten voor ondersteunende diensten, met name wanneer deze kunnen bijdragen aan het 
beperken van de vraag, zodat stijgingen in de productie kunnen worden voorkomen.

Amendement 274
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In artikel 9 wordt letter c) 
vervangen door:
"c) de energiestromen op het net te 
beheren op basis van gemeenschappelijke 
regionale standaarden, waarbij hij 
rekening moet houden met het 
elektriciteitsverkeer van en naar andere 
koppelnetten. Daartoe moet de 
transportnetbeheerder zorgen voor een 
veilig, betrouwbaar en efficiënt 
elektriciteitsnet en er in dit verband op 
toezien dat de nodige ondersteunende 
diensten op regionaal niveau, gebaseerd 
op gemeenschappelijke standaarden, 
beschikbaar zijn en worden aanbesteed, 
voor zover die beschikbaarheid 
onafhankelijk is van ieder ander 
transportnet waaraan zijn net gekoppeld 
is;"

Or. en
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(Zelfde formulering als die van artikel 9, letter c) van Richtlijn 2003/54/EG, met wijziging van 
onderdelen)

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor doeltreffender samenwerking tussen tsb's op regionaal niveau. 
De tsb's zouden gemeenschappelijke standaarden moeten overeenkomen op regionaal niveau.
Dit zou ondoeltreffendheden die te wijten zijn aan het bestaan van nationale standaarden 
verhelpen en de marktactiviteiten vergemakkelijken.

Amendement 275
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) In artikel 9 wordt letter d) 
vervangen door:
"d) de beheerder van een ander systeem 
waaraan zijn systeem is gekoppeld, 
voldoende informatie te verschaffen om 
een zekere en efficiënte exploitatie en de 
interoperabiliteit van het stelsel van 
systemen te waarborgen, waarbij 
gemeenschappelijk gebruik moet worden 
gemaakt van deze informatie en 
gemeenschappelijke standaarden moeten 
worden overeengekomen om het systeem 
te exploiteren, te onderhouden en te 
ontwikkelen;"

Or. en

(Zelfde formulering als die van artikel 9, letter d) van Richtlijn 2003/54/EG, met wijziging van 
onderdelen)

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor doeltreffender samenwerking tussen tsb's op regionaal niveau. 
De tsb's zouden gemeenschappelijke standaarden moeten overeenkomen op regionaal niveau. 
Dit zou ondoeltreffendheden die te wijten zijn aan het bestaan van nationale standaarden 
verhelpen en de marktactiviteiten vergemakkelijken.
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Amendement 276
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) In artikel 9 wordt letter f) 
vervangen door:
"(f) de systeemgebruikers de informatie te 
verstrekken die zij voor een efficiënte 
toegang tot het systeem nodig hebben, op 
basis van gemeenschappelijke 
standaarden."

Or. en

(Zelfde formulering als die van artikel 9, letter f) van Richtlijn 2003/54/EG, met wijziging van 
onderdelen)

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor doeltreffender samenwerking tussen tsb's op regionaal niveau. 
De tsb's zouden gemeenschappelijke standaarden moeten overeenkomen op regionaal niveau. 
Dit zou ondoeltreffendheden die te wijten zijn aan het bestaan van nationale standaarden 
verhelpen en de marktactiviteiten vergemakkelijken.

Amendement 277
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter f bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies). Aan artikel 9 wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"f bis) te zorgen voor de ontwikkeling van 
een Europees netwerk met goede 
onderlinge koppeling, met name ten 
aanzien van de aanleg van een intelligent 
Europees offshore-netwerk." 
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Or. en

(Toevoeging van een nieuwe letter f bis) aan artikel 9 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Interconnectie vlakt niet alleen de variabiliteit uit, maar kan ook de balanceringskosten doen 
dalen en zal bevorderlijk zijn voor echte concurrentie en dus de ontwikkeling van een intelligent 
Europees netwerk. Gezien het prioritaire TEN-E project van de EU voor een offshore-
windenergieconnectie in de Oostzee en de Noordzee en de door de Europese offshore-
windenergiebronnen geboden mogelijkheden dienen de tsb's te zorgen voor de ontwikkeling van 
een intelligent Europees offshore-netwerk. 

Amendement 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter f bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies). In artikel 9 wordt het 
volgende punt ingevoegd:
"f bis) een beoordeling op te stellen van 
de adequaatheid van het 
elektriciteitssysteem, waarvan de 
resultaten in aanmerking kunnen worden 
genomen in de door Verordening (EG) nr. 
1228/2003 voorgeschreven beoordeling op 
Europees niveau." 

Or. fr

(Toevoeging van een nieuwe letter f bis) aan artikel 9 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De tsb' dienen de balans tussen vraag en aanbod te onderzoeken, om te kunnen beoordelen of de 
productiecapaciteit afgestemd is op de stijgende vraag. Dit is noodzakelijk om op Europees 
niveau de groep van tsb's in staat te stellen een beoordeling te maken voor de hele Unie. 
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Amendement 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter f bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies). In artikel 9 wordt het 
volgende punt ingevoegd:
"f bis) de markt maximale 
transmissiecapaciteit te bieden en geen 
discriminatie toe te passen tussen 
leveranciers binnen en buiten zijn eigen 
land bij de toewijzing of onderbreking van 
capaciteit aan beide zijden van de grens." 

Or. en

(Toevoeging van een nieuwe letter f bis) aan artikel 9 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De taken van tsb's  moeten worden uitgebreid om ervoor te zorgen dat maximaal gebruik kan 
worden gemaakt van de bestaande capaciteit, op niet-discriminerende wijze, en dat nieuwe 
infrastructuur wordt aangelegd wanneer de markt erom vraagt.  Deze wijzigingen zijn van 
essentieel belang voor de integratie van de Europese energiemarkt.

Amendement 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – letter f ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 sexies). In artikel 9 wordt het volgende 
punt ingevoegd:
"f ter) een tsb-onderhoudsprogramma op 
te stellen, teneinde de kwaliteit van de 
levering te garanderen. De bevoegde 
nationale overheidsinstantie dient toezicht 
te houden op de naleving van dit 



PE404.394v02-00 64/106 AM\718659NL.doc

NL

onderhoudsprogramma." 

Or. fr

(Toevoeging van een nieuwe letter f ter) aan artikel 9 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Van de tsb's dient te worden geëist dat zij een onderhoudsprogramma voor het netwerk 
opstellen, onder toezicht van de bevoegde overheidsinstantie. Dit programma zal garanderen dat 
de infrastructuur goed wordt onderhouden en in goede staat blijft.  

Amendement 281
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 septies). In artikel 9 wordt de volgende 
alinea ingevoegd:
"Bij de uitvoering van zijn taken ziet elke 
transmissiesysteembeheerder erop toe dat 
het voordeel voor de regio waarin hij 
werkzaam is terdege in aanmerking wordt 
genomen. Onverminderd de rechten van 
aandeelhouders met betrekking tot de 
rendabiliteit van investeringen en de 
vereisten van het aandelenvermogen 
dienen de operationele en 
investeringsbeslissingen van een 
transmissiesysteembeheerder in 
overeenstemming te zijn met de 
communautaire en regionale 
investeringsplannen als bedoeld in de 
artikelen 2 quater en 2 quinquies van 
Verordening nr. 1228/2003, en dienen zij 
de ontwikkeling en integratie van de 
markt te bevorderen en, ten minste op 
regionaal niveau, een zo groot mogelijke 
toename van de welvaart in 
sociaaleconomisch opzicht met zich mee 
te brengen."

Or. en
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(Toevoeging van een nieuwe alinea 1 bis aan artikel 9 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Deze nieuwe bepaling heeft tot doel te garanderen dat transmissiesysteembeheerders de 
behoeften van de regio waarin zij werkzaam zijn steeds als hun voornaamste prioriteit 
beschouwen. Zij dienen er met name op toe te zien dat de sociaaleconomische welvaart in hun 
regio en zelfs daarbuiten (regio-overschrijdend) toeneemt.

Amendement 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 9 –alinea's 1 t/m 1 duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 octies) In artikel 9 worden de volgende 
alinea's ingevoegd:
"Transmissiesysteembeheerders stellen 
ten minste om de twee jaar een 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk op. 
Zij voorzien in doeltreffende maatregelen
om de adequaatheid van het systeem en de 
voorzieningszekerheid te waarborgen.
Het 10-jarig ontwikkelingsplan voor het 
netwerk moet met name:
a) voor marktdeelnemers de belangrijkste 
transmissie-infrastructuren aangeven die 
de komende tien jaar aangelegd moeten 
worden;
b) een uiteenzetting bevatten van alle 
investeringen waartoe reeds is besloten, 
alsmede nieuwe investeringen aanwijzen 
waarvoor binnen de komende drie jaar 
een uitvoeringsbesluit moet worden 
genomen. 
Voor de uitwerking van dit 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk stelt 
elke transmissiesysteembeheerder een 
redelijke hypothese op over de 
ontwikkeling van opwekking, verbruik en 
uitwisseling met andere landen, en houdt 



PE404.394v02-00 66/106 AM\718659NL.doc

NL

hij rekening met bestaande plannen voor 
investeringen in het netwerk op regionaal 
en Europees niveau. De 
transmissiesysteembeheerders dienen het 
ontwerpplan tijdig in bij de bevoegde 
nationale instantie.
De bevoegde nationale instantie pleegt op 
open en transparante wijze overleg met 
alle relevante netwerkgebruikers op basis 
van dit ontwerp en kan het resultaat van 
het overleg openbaar maken, met name 
eventuele benodigde investeringen. 
De bevoegde nationale instantie 
controleert of het ontwerp van 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk alle 
investeringsbehoeften dekt die bij het 
overleg zijn vastgesteld. De bevoegde 
nationale instantie kan de 
transmissiesysteembeheerder ertoe 
verplichten zijn ontwerpplan te wijzigen.
De bevoegde nationale instantie kan de 
nationale regelgevende instantie zijn, 
enige andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie of een "trustee" voor 
netwerkontwikkeling, opgericht door 
transmissiesysteembeheerders. In 
laatstgenoemd geval dienen de 
transmissiesysteembeheerders de 
ontwerpstatuten, de ontwerplijst van leden 
en het ontwerpreglement ter goedkeuring 
in bij de bevoegde nationale 
overheidsinstantie.
Indien de transmissiesysteembeheerder 
weigert een specifieke investering te 
implementeren die in het 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk wordt 
genoemd als investering die binnen drie 
jaar moet worden verwezenlijkt, zien de 
lidstaten erop toe dat de nationale 
regelgevende instantie of enige andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie de 
bevoegdheid heeft voor het nemen van 
een van de volgende maatregelen:
a) met alle legale middelen de 
transmissiesysteembeheerder vragen zijn 
investeringsverplichtingen na te komen 
met gebruikmaking van zijn financiële 
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capaciteiten, of
b) onafhankelijke investeerders ertoe 
uitnodigen een offerte in te dienen voor de 
noodzakelijke investering in een
transmissiesysteem, waarbij de 
transmissiesysteembeheerder ertoe kan 
worden verplicht:
(i) in te stemmen met financiering door 
een derde, 
(ii) in te stemmen met de aanleg van de 
nieuwe activa door een derde of deze 
activa zelf aan te leggen, en
(iii) de respectieve nieuwe activa te 
exploiteren. 
De relevante financiële regelingen zijn 
onderworpen aan goedkeuring door de 
nationale regelgevende instantie of enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. In beide gevallen moet 
regulering van tarieven zorgen voor 
inkomsten ter dekking van de kosten van 
dergelijke investeringen.
De bevoegde nationale overheidsinstantie 
houdt toezicht op en evalueert de 
tenuitvoerlegging van het 
investeringsplan.
Transmissiesysteembeheerders zijn 
verplicht transparante en doeltreffende 
procedures vast te stellen en te publiceren 
voor de niet-discriminerende aansluiting 
van nieuwe energiecentrales op het 
netwerk. Deze procedures zijn 
onderworpen aan goedkeuring door de 
nationale regelgevende instantie of enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie.
Transmissiesysteembeheerders zijn niet 
gemachtigd de aansluiting van een 
nieuwe energiecentrale te weigeren op 
grond van eventuele toekomstige 
beperkingen van de beschikbare 
netwerkcapaciteit, zoals congestie in
afgelegen delen van het 
transmissienetwerk. De 
transmissiesysteembeheerder is verplicht 
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de nodige informatie te verstrekken.
Transmissiesysteembeheerders zijn niet 
gemachtigd een nieuw aansluitpunt te 
weigeren op grond van de extra kosten die 
dit met zich mee zou brengen in verband 
met de noodzakelijke capaciteitsverhoging 
van onderdelen van het netwerk in de 
nabijheid van het aansluitpunt."

Or. en

Motivering

Dit garandeert dat tsb's investeringen in het netwerk of niet-discriminerende toegang in geval 
van nieuwe projecten voor elektriciteitscentrales niet kan verhinderen. Het zal worden toegepast 
op alle tsb's. Het voorkomt discriminatoire beïnvloeding van een tsb via maatregelen op het 
gebied van de eigendom binnen een verticaal geïntegreerd bedrijf, of in een andere, niet op 
eigendom gebaseerde vorm.

Het amendement garandeert noodzakelijke investeringen. Indien een tsb een specifieke 
investering verwerpt, vraagt de overheidsinstantie de tsb te investeren of schrijft zij een 
aanbestedingsprocedure uit.

Amendement 283
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikelen 10 en 10 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De volgende artikelen 10 en 10 bis 
worden ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 10
Onafhankelijke systeembeheerders
1. Wanneer het transportnet op het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
behoort tot een verticaal geïntegreerd 
bedrijf, kunnen de lidstaten een afwijking 
van artikel 8, lid 1, toestaan, mits een 
onafhankelijke systeembeheerder wordt 
aangewezen door de regelgevende 
instantie op voorstel van de eigenaar van 
het transportnet en na goedkeuring door 
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de Commissie. Een verticaal geïntegreerd 
bedrijf dat een transportnet bezit mag in 
geen geval worden belet maatregelen te 
treffen om te voldoen aan het bepaalde in 
artikel 8, lid 1.
2. De regelgevende instantie mag 
uitsluitend een onafhankelijke 
systeembeheerder aanwijzen en 
goedkeuren wanneer:
(a) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond te voldoen aan de eisen van 
artikel 8, lid , onder b) tot en met d); 
(b) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond over de vereiste financiële, 
technische en personele middelen te 
beschikken om de in artikel 9 omschreven 
taken uit te voeren;
(c) de kandidaat-systeembeheerder zich 
ertoe heeft verbonden een door de 
regelgevende instantie voorgesteld, over 
tien jaar lopend 
netwerkontwikkelingsplan uit te voeren;
(d) de eigenaar van het transportnet zich 
in staat heeft getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig lid 6 na te komen. In dat 
verband stelt de eigenaar alle ontwerpen 
van contractuele regelingen ter 
beschikking van de kandidaat-
systeembeheerder en van alle andere 
relevante entiteiten;
(e) de kandidaat-systeembeheerder zich in 
staat heeft getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2003 
betreffende de voorwaarden voor toegang 
tot het net voor grensoverschrijdende 
handel in elektriciteit na te komen, 
inclusief de samenwerking van 
transportnetbeheerders op Europees en 
regionaal niveau.
3. Ondernemingen die door de 
regelgevende instantie zijn gecertificeerd 
omdat zij voldoen aan de eisen van 
artikel 8 bis en artikel 10, lid 2, worden 
door de lidstaten goedgekeurd en 
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aangewezen als onafhankelijke 
systeembeheerders. De 
certificatieprocedure van artikel 8 ter is 
van toepassing.
4. Wanneer de Commissie een besluit 
heeft genomen overeenkomstig de 
procedure van artikel 8 ter en tot de 
conclusie komt dat de regelgevende 
instantie haar besluit niet binnen twee 
maanden naleeft, wijst zij binnen een 
periode van zes maanden, op voorstel van 
het Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregelgevers en na de opinie 
van de eigenaar van het transportnet en 
de transportnetbeheerder te hebben 
ingewonnen, een onafhankelijke 
systeembeheerder aan voor een periode 
van 5 jaar. Op ieder tijdstip kan de 
eigenaar van het transportnet de 
regelgevende instantie verzoeken een 
nieuwe onafhankelijke systeembeheerder 
aan te wijzen overeenkomstig de 
procedure van artikel 10, lid 1.
5. Iedere onafhankelijke 
systeembeheerder is verantwoordelijk voor 
het verlenen en beheren van toegang van 
derden tot het net, inclusief het innen van 
een toegangsheffing, congestielasten en 
betalingen in het kader van het 
compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003, alsmede voor de 
exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van het transportnet, en 
moet ervoor zorgen dat door een afdoende 
investeringsplanning wordt gewaarborgd 
dat het systeem op langere termijn in staat 
is aan een redelijke vraag te voldoen. Wat 
de ontwikkeling van het netwerk betreft, is 
de onafhankelijke systeembeheerder 
verantwoordelijk voor de planning (met 
inbegrip van de vergunningsprocedure), 
de bouw en de bestelling van nieuwe 
infrastructuur. In die zin treedt de 
onafhankelijke systeembeheerder op als 
transportnetbeheerder overeenkomstig dit 
hoofdstuk. De eigenaars van 
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transportnetten mogen niet bevoegd zijn 
voor het verlenen en beheren van toegang 
voor derden en mogen niet 
verantwoordelijk zijn voor de planning 
van investeringen.
6. De transportneteigenaar, ingeval een 
onafhankelijke systeembeheerder is 
aangewezen,
(a) zorgt voor alle relevante 
samenwerking met en ondersteuning van 
de onafhankelijke systeembeheerder voor 
de uitvoering van zijn taken, inclusief 
meer bepaald alle relevante informatie;
(b) financiert de door de onafhankelijke 
systeembeheerder geplande en door de 
regelgevende instantie goedgekeurde 
investeringen of stemt ermee in dat die 
investeringen door een betrokken partij, 
inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd. 
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de 
regelgevende instantie. Alvorens deze 
goedkeuring te geven, raadpleegt de 
regelgevende instantie de eigenaar van de 
activa samen met andere betrokken 
partijen;
(c) zorgt voor het dekken van de 
aansprakelijkheid met betrekking tot de 
netwerkactiva, met uitzondering van de 
aansprakelijkheid die verband houdt met 
de taken van de onafhankelijke 
systeembeheerder;
(d) levert waarborgen teneinde de 
financiering van netwerkuitbreidingen te 
vergemakkelijken, met uitzondering van 
die investeringen waarvoor hij er 
overeenkomstig punt b) mee heeft 
ingestemd dat zij door een betrokken 
partij, inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd. 
7. In nauwe samenwerking met de 
regelgevende instantie, wordt aan de 
relevante nationale 
mededingingsautoriteit alle relevante 
bevoegdheden verleend om naleving door 
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de transportneteigenaar van zijn 
verplichtingen overeenkomstig lid 6 te 
monitoren.
Artikel 10 bis
Ontvlechting van transportneteigenaars
1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transportneteigenaars die deel uitmaken 
van een verticaal geïntegreerd bedrijf 
onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport 
samenhangende activiteiten.
2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transportneteigenaar te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:
(a) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transportneteigenaar mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde elektriciteitsbedrijf die 
direct of indirect verantwoordelijk zijn 
voor het dagelijkse beheer van de 
productie, distributie en levering van 
elektriciteit;
(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te 
zorgen dat op zodanige wijze rekening 
wordt gehouden met de professionele 
belangen van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de transportneteigenaar dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen 
functioneren; 
(c) de transportneteigenaar moet een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In 
dit programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
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van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.
3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de transportneteigenaar 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Or. en

Motivering

Eigendomsontvlechting van nationale transportnetwerken is de enige mogelijkheid om de 
onafhankelijkheid van de bestuurders van nationale transportnetwerken te garanderen en voor 
meer transparantie te zorgen. Eigendomsontvlechting zal de bestuurders van nationale 
transportnetwerken tevens in staat stellen doeltreffender marktfacilitators te worden. In een 
systeem van onafhankelijke systeembeheerders blijven de eigendom van nationale 
transportnetwerken en de commerciële activiteiten in dezelfde handen. Hoewel nationale 
transportactiviteiten aan strenge regels onderworpen zijn, leidt dit tot een overvloed aan regels.

Amendement 284
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het transportnet op het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
behoort tot een verticaal geïntegreerd 
bedrijf, kunnen de lidstaten een afwijking 
van artikel 8, lid 1, toestaan, mits een 
onafhankelijke systeembeheerder wordt 
aangewezen door de regelgevende instantie 
op voorstel van de eigenaar van het 
transportnet en na goedkeuring door de 

1. Wanneer het transportnet op het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
behoort tot een verticaal geïntegreerd 
bedrijf of wanneer een lidstaat zulks 
wenselijk acht teneinde te garanderen dat 
de voorwaarden worden vervuld voor een 
effectieve werking van het Europese 
Netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
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Commissie. Een verticaal geïntegreerd 
bedrijf dat een transportnet bezit mag in 
geen geval worden belet maatregelen te 
treffen om te voldoen aan het bepaalde in 
artikel 8, lid 1.

elektriciteit of de oprichting van een 
supranationale 
transmissiesysteembeheerder, kunnen de 
lidstaten een afwijking van artikel 8, lid 1, 
toestaan, mits een onafhankelijke 
systeembeheerder wordt aangewezen door 
de regelgevende instantie op voorstel van 
de eigenaar van het transportnet en na 
goedkeuring door de Commissie. Een 
verticaal geïntegreerd bedrijf dat een 
transportnet bezit mag in geen geval 
worden belet maatregelen te treffen om te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 8, lid 1. 
Een verticaal geïntegreerd bedrijf dat een 
transmissiesysteem bezit, mag in geen 
geval worden belet maatregelen te treffen
om te voldoen aan het bepaalde in artikel 8, 
lid 1 .

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de modellen van transmissiesysteembeheerder en onafhankelijk 
systeembeheerder op gelijke voet te plaatsen, teneinde een coherent model te verschaffen voor 
systeembeheer in heel Europa en de instelling van regionale of pan-Europese systeembeheerders 
te vergemakkelijken. De lidstaten dienen de mogelijkheid te hebben te kiezen tussen twee 
gelijkwaardige opties (ontvlechting van eigendom en instelling van een onafhankelijke 
systeembeheerder).

Amendement 285
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het transportnet op het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
behoort tot een verticaal geïntegreerd 
bedrijf, kunnen de lidstaten een afwijking 
van artikel 8, lid 1, toestaan, mits een 
onafhankelijke systeembeheerder wordt 
aangewezen door de regelgevende instantie 
op voorstel van de eigenaar van het 

1. Wanneer het transportnet op het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
behoort tot een verticaal geïntegreerd 
bedrijf, kunnen de lidstaten een afwijking 
van artikel 8, lid 1, toestaan, mits voor die 
lidstaat een onafhankelijke 
systeembeheerder wordt aangewezen door 
de regelgevende instantie op voorstel van 
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transportnet en na goedkeuring door de
Commissie. Een verticaal geïntegreerd 
bedrijf dat een transportnet bezit mag in 
geen geval worden belet maatregelen te 
treffen om te voldoen aan het bepaalde in 
artikel 8, lid 1.

de eigenaar van het transportnet en na 
goedkeuring door de Commissie. Een 
verticaal geïntegreerd bedrijf dat een 
transportnet bezit mag in geen geval 
worden belet maatregelen te treffen om te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 8, lid 1.

Or. en

Motivering

Het amendement verduidelijkt dat in een lidstaat slechts één onafhankelijke systeembeheerder 
kan worden aangewezen. De ontwikkeling van regionale markten zou niet worden bevorderd 
door het creëren van meerdere onafhankelijke systeembeheerders in één lidstaat.

Amendement 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1 bis. Om een geleidelijke verandering 
mogelijk te maken, is de afwijking een 
tijdelijke maatregel met een duur van 
maximaal 4 jaar. Het resultaat is 
ontvlechting van de eigendom."

Or. en

Motivering

Als deze alternatieve afwijking onveranderd blijft, vereist dit een aantal complexe voorschriften 
inzake governance en is de coördinatie tussen de eigenaren van het net en het beheer ervan door 
de onafhankelijke systeembeheerder problematisch. De oplossing met een onafhankelijke 
systeembeheerder heeft kritische kanten wat betreft de ontwikkeling en het onderhoud van het net 
en de vaststelling van de rol en verantwoordelijkheden bij de exploitatie. Het zou een ongunstig 
investeringsklimaat kunnen creëren met negatieve gevolgen voor de adequaatheid van het 
systeem en de voorzieningszekerheid.
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Amendement 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te zorgen 
dat op zodanige wijze rekening wordt 
gehouden met de professionele belangen 
van de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transportneteigenaar dat gewaarborgd is
dat zij onafhankelijk kunnen functioneren;

(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te zorgen 
dat op zodanige wijze rekening wordt 
gehouden met de professionele belangen 
van de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transportneteigenaar dat alle factoren 
worden uitgesloten die het onafhankelijk 
functioneren kunnen ontmoedigen;

Or. it

Motivering

De bedoeling is rekening te houden met het stelsel van stimulansen om de onafhankelijkheid van 
de eigenaar van het transmissiesysteem te waarborgen.

Amendement 288
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ondernemingen die door de 
regelgevende instantie zijn gecertificeerd 
omdat zij voldoen aan de eisen van 
artikel 8 bis en artikel 10, lid 2, worden 
door de lidstaten goedgekeurd en 
aangewezen als onafhankelijke 
systeembeheerders. De 
certificatieprocedure van artikel 8 ter is van 
toepassing.

3. Ondernemingen die door de 
regelgevende instantie zijn gecertificeerd 
omdat zij voldoen aan de eisen van 
artikel 8 bis en artikel 10, lid 2, worden 
door de lidstaten goedgekeurd en 
aangewezen als onafhankelijke 
systeembeheerders. De 
certificatieprocedure van artikel 8 ter en 
van artikel x van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 is van toepassing.
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Or. en

Amendement 289
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie een besluit heeft 
genomen overeenkomstig de procedure
van artikel 8 ter en tot de conclusie komt
dat de regelgevende instantie haar besluit 
niet binnen twee maanden naleeft, wijst zij 
binnen een periode van zes maanden, op 
voorstel van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
en na de opinie van de eigenaar van het 
transportnet en de transportnetbeheerder 
te hebben ingewonnen, een onafhankelijke 
systeembeheerder aan voor een periode 
van 5 jaar. Op ieder tijdstip kan de 
eigenaar van het transportnet de 
regelgevende instantie verzoeken een 
nieuwe onafhankelijke systeembeheerder 
aan te wijzen overeenkomstig de 
procedure van artikel 10, lid 1.

4. Indien de Commissie een besluit heeft 
genomen als bedoeld in artikel x van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 
(voorheen artikel 8 ter, van Richtlijn xx)
en tot de conclusie komt dat de regulerende 
instantie haar besluit niet binnen twee 
maanden naleeft, wijst zij een 
onafhankelijke systeembeheerder aan als 
bedoeld in art xx van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003.

Or. en

Amendement 290
Catherine Stihler, David Martin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Iedere onafhankelijke systeembeheerder 
is verantwoordelijk voor het verlenen en 
beheren van toegang van derden tot het net, 
inclusief het innen van een 
toegangsheffing, congestielasten en 

5. Iedere onafhankelijke systeembeheerder 
is verantwoordelijk voor het verlenen en 
beheren van toegang van derden tot het net, 
inclusief het innen van een 
toegangsheffing, congestielasten en 
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betalingen in het kader van het 
compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003, alsmede voor de exploitatie, 
het onderhoud en de ontwikkeling van het 
transportnet, en moet ervoor zorgen dat 
door een afdoende investeringsplanning 
wordt gewaarborgd dat het systeem op 
langere termijn in staat is aan een redelijke 
vraag te voldoen. Wat de ontwikkeling van 
het netwerk betreft, is de onafhankelijke 
systeembeheerder verantwoordelijk voor 
de planning (met inbegrip van de 
vergunningsprocedure), de bouw en de 
bestelling van nieuwe infrastructuur. In 
die zin treedt de onafhankelijke 
systeembeheerder op als 
transportnetbeheerder overeenkomstig dit 
hoofdstuk. De eigenaars van 
transportnetten mogen niet bevoegd zijn 
voor het verlenen en beheren van toegang 
voor derden en mogen niet 
verantwoordelijk zijn voor de planning 
van investeringen.

betalingen in het kader van het 
compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003, alsmede voor de exploitatie 
van het systeem, met inbegrip van real 
time configuratie van het netwerk, 
balancering en operationele veiligheid.  
Elke onafhankelijke systeembeheerder 
moet in samenwerking met de betreffende 
eigenaren van het transmissiesysteem 
regelingen opzetten om ervoor te zorgen 
dat door een afdoende investeringsplanning 
wordt gewaarborgd dat het systeem op 
langere termijn in staat is aan een redelijke 
vraag te voldoen. 

Or. en

Motivering

Preferentiële commerciële regelingen die verticaal geïntegreerde bedrijven aan gelieerde 
ondernemingen toestaan of strafheffingen voor concurrenten dragen alle bij aan het mislukken 
van de interne markt voor elektriciteit. Dit amendement versterkt de voorstellen van de 
Commissie voor het model van de onafhankelijke systeembeheerder.

Amendement 291
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Iedere onafhankelijke systeembeheerder 
is verantwoordelijk voor het verlenen en 
beheren van toegang van derden tot het net, 

5. Iedere onafhankelijke systeembeheerder 
is verantwoordelijk voor het verlenen en 
beheren van toegang van derden tot het net, 
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inclusief het innen van een
toegangsheffing, congestielasten en 
betalingen in het kader van het 
compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003, alsmede voor de exploitatie, 
het onderhoud en de ontwikkeling van het 
transportnet, en moet ervoor zorgen dat 
door een afdoende investeringsplanning 
wordt gewaarborgd dat het systeem op 
langere termijn in staat is aan een redelijke 
vraag te voldoen. Wat de ontwikkeling van 
het netwerk betreft, is de onafhankelijke 
systeembeheerder verantwoordelijk voor 
de planning (met inbegrip van de 
vergunningsprocedure), de bouw en de 
bestelling van nieuwe infrastructuur. In 
die zin treedt de onafhankelijke 
systeembeheerder op als 
transportnetbeheerder overeenkomstig dit 
hoofdstuk. De eigenaars van 
transportnetten mogen niet bevoegd zijn 
voor het verlenen en beheren van toegang 
voor derden en mogen niet 
verantwoordelijk zijn voor de planning 
van investeringen.

inclusief het innen van een 
toegangsheffing, congestielasten en 
betalingen in het kader van het 
compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003, alsmede voor de exploitatie 
van het systeem, met inbegrip van real 
time configuratie van het netwerk, 
balancering en operationele veiligheid.  
Elke onafhankelijke systeembeheerder 
moet in samenwerking met de betreffende 
eigenaren van het transmissiesysteem 
regelingen opzetten om ervoor te zorgen 
dat door een afdoende investeringsplanning 
wordt gewaarborgd dat het systeem op 
langere termijn in staat is aan een redelijke 
vraag te voldoen. 

Or. en

Amendement 292
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 6 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(a bis) sluit een door de nationale 
regelgevende instantie goedgekeurde 
overeenkomst met de onafhankelijke 
systeembeheerder ter waarborging van 
hun doeltreffende samenwerking bij het 
onderhoud en de ontwikkeling van het 
transmissiesysteem;"

Or. en
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Amendement 293
Catherine Stihler, David Martin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) financiert de door de onafhankelijke 
systeembeheerder geplande en door de 
regelgevende instantie goedgekeurde 
investeringen of stemt ermee in dat die 
investeringen door een betrokken partij, 
inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd. 
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de regelgevende 
instantie. Alvorens deze goedkeuring te 
geven, raadpleegt de regelgevende instantie 
de eigenaar van de activa samen met 
andere betrokken partijen;

(b) voert de in samenwerking met de 
onafhankelijke systeembeheerder geplande 
en door de regelgevende instantie 
goedgekeurde investeringen uit of stemt 
ermee in dat die investeringen door een 
betrokken partij worden gefinancierd. De 
toepasselijke financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de regulerende 
instantie. Alvorens deze goedkeuring te 
geven, raadpleegt de regelgevende instantie 
de eigenaar van de activa samen met 
andere betrokken partijen;

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt de voorstellen van de Commissie voor het model van de 
onafhankelijke systeembeheerder.

Amendement 294
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) financiert de door de onafhankelijke 
systeembeheerder geplande en door de 
regelgevende instantie goedgekeurde 
investeringen of stemt ermee in dat die 

(b) voert de in samenwerking met de 
onafhankelijke systeembeheerder geplande 
en door de regelgevende instantie 
goedgekeurde investeringen uit of stemt 
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investeringen door een betrokken partij, 
inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd. 
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de regelgevende 
instantie. Alvorens deze goedkeuring te 
geven, raadpleegt de regelgevende instantie 
de eigenaar van de activa samen met 
andere betrokken partijen;

ermee in dat die investeringen door een 
betrokken partij, inclusief de 
onafhankelijke systeembeheerder, worden 
gefinancierd. De toepasselijke financiële 
regelingen moeten worden goedgekeurd 
door de regulerende instantie. Alvorens 
deze goedkeuring te geven, raadpleegt de 
regelgevende instantie de eigenaar van de 
activa samen met andere betrokken 
partijen;

Or. en

Amendement 295
Catherine Stihler, David Martin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 – lid 6 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(d bis) sluit een door de nationale 
regelgevende instantie goedgekeurde 
overeenkomst met de onafhankelijke 
systeembeheerder ter waarborging van 
hun doeltreffende samenwerking bij het 
onderhoud en de ontwikkeling van het 
transmissiesysteem;"

Or. en

Motivering

Preferentiële commerciële regelingen die verticaal geïntegreerde bedrijven aan gelieerde 
ondernemingen toestaan of strafheffingen voor concurrenten dragen alle bij aan het mislukken 
van de interne markt voor elektriciteit. Dit amendement versterkt de voorstellen van de 
Commissie voor het model van de onafhankelijke systeembeheerder.
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Amendement 296
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de transportneteigenaar moet een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In dit 
programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.

De netbeheerder moet een 
nalevingsprogramma vaststellen met 
maatregelen om eerlijke toegang te bieden 
en om te waarborgen dat discriminerend 
gedrag is uitgesloten. Dit programma bevat 
de specifieke verplichtingen van de 
werknemers ter verwezenlijking van die 
doelstelling. De persoon of de instantie die 
belast is met de monitoring van het 
nalevingsprogramma dient bij de 
regulerende instantie jaarlijks een verslag 
in waarin de genomen maatregelen worden 
vermeld. Dit verslag wordt 
bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Breidt de toepassing van de nalevingsbepalingen uit tot de distributiesysteembeheerders.

Amendement 297
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 bis – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(c bis) de nieuwe naleving van het 
programma wordt naar behoren 
gecontroleerd door een aangewezen 
persoon of orgaan, hierna genoemd de 
"toezichthouder", die volledig 



AM\718659NL.doc 83/106 PE404.394v02-00

NL

onafhankelijk is en toegang heeft tot alle 
benodigde informatie van de eigenaar van 
het transmissiesysteem en van eventuele 
gelieerde ondernemingen om zijn taken te 
vervullen;"

Or. en

Motivering

Introduceert het begrip toezichthoudende instantie om op hoger niveau toe te zien op de 
werkzaamheden van de toezichthouder.

Amendement 298
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 bis – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(c ter) op de naleving wordt toegezien 
door een toezichthoudende instantie die 
bestaat uit een meerderheid van leden die 
onafhankelijk zijn van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf. De persoon of de 
instantie die verantwoordelijk is voor de 
controle op het nalevingsprogramma moet 
bij de nationale regelgevende instantie 
jaarlijks een verslag indienen waarin de 
genomen maatregelen worden 
uiteengezet. Dit verslag moet worden 
gepubliceerd."

Or. en

Motivering

Introduceert het begrip toezichthoudende instantie om op hoger niveau toe te zien op de 
werkzaamheden van de toezichthouder.
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Amendement 299
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de transportneteigenaar 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ontvlechtingsbepalingen vormen een centraal onderdeel van de liberalisering van de 
elektriciteitsmarkt en kunnen derhalve op geen enkele wijze als "niet-essentieel" worden 
beschouwd. Verder zijn hiermee ingrepen in het vennootschapsrecht verbonden die gezien de 
betekenis van het vennootschapsrecht voor de economie niet als "niet-essentieel" kunnen worden 
gekwalificeerd.

Amendement 300
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de transportneteigenaar 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 

Schrappen
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wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.

Or. de

Motivering

Gezien het met een comitologieprocedure samenhangende gebrek aan democratische legitimatie 
dient van deze procedure geen gebruik te worden gemaakt voor het vaststellen van de inhoud 
van de ontvlechtingsbepalingen voor het model van de onafhankelijke systeembeheerder. Het 
vaststellen van de inhoud van de bepalingen moet worden overgelaten aan de lidstaten die dit 
model kiezen resp. gekozen hebben. 

Amendement 301
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de transportneteigenaar 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van de comitologieprocedure.
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Amendement 302
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3 bis. Indien een verticale integratie 
wordt gehandhaafd in een lidstaat die de 
transmissiesysteembeheerder en de 
bedrijven die taken in de vorm van 
productie of levering verrichten, 
controleert, zijn de leden 2 en 3 van 
toepassing."

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat sprake is van gelijke concurrentievoorwaarden voor 
overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen.

Amendement 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 10 ter
Effectieve en doeltreffende juridische 
ontvlechting van transmissiesystemen
I. Activa, apparatuur, personeel en 
identiteit
1. Transmissiesysteembeheerders  zijn 
voorzien van alle menselijke, fysieke en 
financiële hulpbronnen van het verticaal 
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geïntegreerde bedrijf die nodig zijn voor 
de reguliere werkzaamheden van 
elektriciteitstransmissie, en met name:
(i) transmissiesysteembeheerders bezitten 
activa die nodig zijn voor de reguliere 
werkzaamheden van 
elektriciteitstransmissie; 
(ii) transmissiesysteembeheerders 
beschikken over het personeel dat 
noodzakelijk is voor de reguliere 
werkzaamheden van 
elektriciteitstransmissie;
(iii) passende financiële hulpbronnen 
voor toekomstige investeringsprojecten 
worden in het jaarlijkse financiële plan 
beschikbaar gesteld.
De activiteiten die noodzakelijk worden 
geacht voor de reguliere werkzaamheden 
van elektriciteitstransmissie genoemd in 
de vorige alinea omvatten ten minste:
- vertegenwoordiging van de 
transmissiesysteembeheerder en contacten 
met derden en met nationale regelgevende 
instanties,
- verlening en beheer van de toegang van 
derden tot het net, met name de toegang 
voor nieuwe marktdeelnemers en 
producenten van hernieuwbare energie,
- inning van toegangsheffingen, 
congestielasten en betalingen in het kader 
van het compensatiemechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders 
overeenkomstig artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003,
- exploitatie, onderhoud en ontwikkeling 
van het transmissiesysteem,
- investeringsplanning ter waarborging 
van de capaciteit op lange termijn van het 
systeem om een redelijke vraag aan te 
kunnen en de voorzieningszekerheid te 
waarborgen,
- juridische dienstverlening,
- boekhouding en IT-diensten.
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2. Het leasen van personeel en het 
verlenen van diensten, van en aan elke 
tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf 
die taken in de vorm van productie of 
levering verricht, is verboden.
3. Uitzonderingen behoeven de
voorafgaande goedkeuring van de 
nationale regelgevende instantie en 
beperken zich tot het bezit van aandelen 
en deelnemingen in andere 
netwerkbedrijven.
4. De transmissiesysteembeheerder heeft 
zijn eigen juridische identiteit die 
wezenlijk afwijkt van die van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, met afzonderlijke 
merknaam, communicatie en gebouwen.
5. De transmissiesysteembeheerder mag 
aan geen enkele onderneming van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf 
commercieel voordelige en gevoelige 
informatie doen toekomen indien hij deze 
informatie niet ook op niet-
discriminerende wijze ter beschikking stelt 
van alle marktdeelnemers. De 
transmissiesysteembeheerder stelt in 
overleg met de nationale regelgevende 
instantie vast om welke informatie het 
hier gaat.
6. De rekeningen van de 
transmissiesysteembeheerders worden 
gecontroleerd door een andere controleur 
dan degene die het verticaal geïntegreerde 
bedrijf en alle daaraan gelieerde 
ondernemingen controleert. 
II. Onafhankelijkheid van het bestuur van 
de transmissiesysteembeheerder, de 
directeur/directie
7. Besluiten over de benoeming en 
eventuele voortijdige beëindiging van de 
aanstelling van de directeur/directieleden 
van de transmissiesysteembeheerder en de 
sluiting of voortijdige beëindiging van de 
respectieve arbeidsovereenkomsten met 
deze personen worden aangemeld bij de 
nationale regelgevende instantie. Deze 
besluiten en overeenkomsten kunnen
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alleen bindend worden indien de 
nationale regelgevende instantie binnen 
een termijn van drie weken na de 
aanmelding geen gebruik heeft gemaakt 
van haar vetorecht. Een veto kan worden 
uitgesproken indien met betrekking tot de 
aanstelling en de sluiting van de 
respectieve overeenkomsten ernstige 
twijfel bestaat over de professionele 
onafhankelijkheid van de benoemde
directeur/het directielid; in geval van 
voortijdige beëindiging van de aanstelling 
en de respectieve overeenkomsten van de 
directeur/het directielid kan een veto 
worden uitgesproken indien ernstige 
twijfel bestaat over de grondslag en de 
beweegredenen voor een dergelijke 
beëindiging. 
8. De directeur/het directielid van de 
transmissiesysteembeheerder wordt het 
recht gegarandeerd in geval van 
voortijdige beëindiging van hun 
aanstelling beroep in te stellen bij de 
nationale regelgevende instantie of bij een 
rechtbank.
9. De nationale regelgevende instantie 
beslist binnen zes maanden over het 
beroep. Uitzonderingen moeten worden 
gemotiveerd.
10. Na beëindiging van de aanstelling bij 
de transmissiesysteembeheerder mogen 
voormalige directeuren/directieleden 
gedurende ten minste drie jaar geen 
functie uitoefenen bij enige tak van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf die taken in 
de vorm van productie of levering 
verricht.
11. De directeur/directieleden 
houdt/houden geen belangen aan in of 
ontvangt/ontvangen geen vergoeding van 
enige andere onderneming van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf dan de 
transmissiesysteembeheerder. Zijn/hun 
vergoeding hangt op geen enkele wijze 
samen met andere activiteiten van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf dan die van 
de transmissiesysteembeheerder.



PE404.394v02-00 90/106 AM\718659NL.doc

NL

12. De directeur of de directieleden van de 
transmissiesysteembeheerder mogen geen 
directe of indirecte verantwoordelijkheid 
dragen voor de dagelijkse exploitatie van 
enige andere tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf.
13. Onverminderd bovenstaande 
bepalingen heeft de 
transmissiesysteembeheerder 
daadwerkelijk het recht om onafhankelijk 
van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf 
besluiten te nemen met betrekking tot de 
activa die nodig zijn voor de exploitatie, 
het onderhoud en de ontwikkeling van het 
netwerk. Dit vormt geen beletsel voor 
passende coördinatieregelingen die ervoor 
moeten zorgen dat de 
moedermaatschappij algemene grenzen 
voor de hoogte van de schulden van de 
dochtermaatschappij kan vaststellen. Het 
moederbedrijf kan echter geen instructies 
geven met betrekking tot de dagelijkse 
bedrijfsvoering of individuele besluiten 
over de aanleg of modernisering van 
transmissielijnen die niet verder gaan dan 
de voorwaarden van het goedgekeurde 
financieringsplan, of een gelijkwaardig 
instrument.
III. Raad van toezicht / Raad van 
bestuur
14. De voorzitter en alle leden van de raad 
van toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder nemen niet 
deel aan enige tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf. Zij mogen ook geen 
lid zijn van de raad van toezicht/raad van 
bestuur van enige onderneming van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf.
15. In de raden van toezicht/raden van 
bestuur van transmissiesysteembeheerders 
hebben onder meer onafhankelijke leden 
zitting die zijn benoemd voor een termijn 
van ten minste vijf jaar. Hun benoeming 
wordt aangemeld bij de regelgevende 
instantie en wordt rechtsgeldig onder de 
voorwaarden als omschreven in lid 6.
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16. Voor de toepassing van lid 15 wordt 
een lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur van een 
transmissiesysteembeheerder geacht 
onafhankelijk te zijn indien hij niet 
zakelijk of anderszins is betrokken bij het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, de 
meerderheidsaandeelhouders of het 
management daarvan, waardoor een 
belangenconflict ontstaat, met name:
(a) is geen werknemer geweest van enige 
tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf 
die taken in de vorm van productie of 
levering verricht in de periode van vijf 
jaar voorafgaand aan zijn benoeming als 
lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur;
(b) heeft geen belangen in en ontvangt 
geen enkele vergoeding van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf of daaraan gelieerde 
ondernemingen, met uitzondering van de 
transmissiesysteembeheerder;
(c) onderhoudt geen relevante zakelijke 
betrekkingen met enige tak van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf die taken in 
de vorm van levering van energie verricht 
tijdens zijn/haar mandaat als lid van de 
raad van toezicht/raad van bestuur;
(d) is geen lid van de directie van een 
onderneming waarin het verticaal 
geïntegreerde bedrijf leden van de raad 
van toezicht/raad van bestuur benoemt.
IV. Toezichthouder
17. De lidstaten zien erop toe dat 
transmissiesysteembeheerders een 
nalevingsprogramma opstellen en 
uitvoeren met maatregelen om te 
waarborgen dat discriminatoir gedrag is 
uitgesloten. In dit programma moeten de 
specifieke verplichtingen van de 
werknemers van de 
transmissiesysteembeheerder ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. Dergelijke 
programma's moeten door de nationale 
regelgevende instantie worden 
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goedgekeurd. De naleving van het 
programma wordt onafhankelijk 
gecontroleerd door de toezichthouder. De 
nationale regelgevende instantie heeft de 
bevoegdheid sancties op te leggen in geval 
van onjuiste uitvoering van het 
nalevingsprogramma door de 
transmissiesysteembeheerder.
18. De directeur/directie van de 
transmissiesysteembeheerder benoemt een 
persoon of orgaan tot toezichthouder, met 
de volgende taken:
(i) controle op de uitvoering van het 
nalevingsprogramma;
(ii) opstelling van een gedetailleerd 
jaarverslag betreffende de maatregelen ter 
uitvoering van het nalevingsprogramma 
en indiening van dit verslag bij de 
nationale regelgevende instantie; 
vaststelling van maatregelen ter 
uitvoering van het nalevingsprogramma 
en indiening van het verslag bij de 
regelgevende instantie;
(iii) het formuleren van aanbevelingen 
over het nalevingsprogramma en de 
uitvoering daarvan.
19. De onafhankelijkheid van de 
toezichthouder wordt met name 
gewaarborgd door de in zijn/haar 
arbeidsovereenkomst bepaalde 
voorwaarden.
20. De toezichthouder kan geregeld 
overleg voeren met de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder en het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, en met de 
nationale regelgevende instanties.
21. De toezichthouder neemt deel aan alle 
vergaderingen van de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder waar de 
volgende onderwerpen worden behandeld:
(i) de voorwaarden voor toegang tot en 
aansluiting op het net, inclusief het innen 
van toegangsheffingen, congestielasten en 
betalingen in het kader van het 
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compensatiemechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders 
overeenkomstig artikel 3 van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003;
(ii) projecten voor het exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen van het 
transmissienetwerksysteem, met inbegrip 
van investeringen in interconnectie en 
aansluiting;
(iii) voorschriften inzake balancering, 
inclusief voorschriften inzake 
reservevermogen;
(iv) aankoop van energie om 
energieverliezen te dekken.
22. Tijdens die vergaderingen ziet de 
toezichthouder erop toe dat informatie 
over activiteiten inzake productie of 
levering die commercieel voordelig kan 
zijn niet op discriminatoire wijze wordt 
bekendgemaakt aan de raad van 
toezicht/de raad van bestuur.
23. De toezichthouder heeft toegang tot 
alle relevante boeken, gegevens en 
kantoren van de 
transmissiesysteembeheerder en tot alle 
informatie die nodig is voor de vervulling 
van zijn taken.
24. De toezichthouder wordt benoemd en 
van zijn functie ontheven door de 
directeur/directie, doch slechts na 
voorafgaande goedkeuring door de 
nationale regelgevende instantie. 
25. Na intrekking van zijn mandaat mag 
de toezichthouder gedurende een periode 
van ten minste vijf jaar geen zakelijke 
betrekkingen met het verticaal 
geïntegreerde bedrijf onderhouden.
V. ONTWIKKELING VAN HET 
NETWERK EN BEVOEGDHEDEN OM 
INVESTERINGSBESLISSINGEN TE 
NEMEN
26. Transmissiesysteembeheerders stellen 
ten minste om de twee jaar een 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk op. 
Zij voorzien in doeltreffende maatregelen 
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om de adequaatheid van het systeem en de 
voorzieningszekerheid te waarborgen.
27. Het 10-jarig ontwikkelingsplan voor 
het netwerk moet met name:
a) voor marktdeelnemers de belangrijkste 
transmissie-infrastructuren aangeven die 
de komende tien jaar aangelegd moeten 
worden,
b) een uiteenzetting bevatten van alle 
investeringen waartoe reeds is besloten, 
alsmede nieuwe investeringen aanwijzen 
waarvoor binnen de komende drie jaar 
een uitvoeringsbesluit moet worden 
genomen.
28. Voor de uitwerking van dit 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk stelt 
elke transmissiesysteembeheerder een 
redelijke hypothese op over de 
ontwikkeling van opwekking, verbruik en 
uitwisseling met andere landen, en houdt 
hij rekening met bestaande plannen voor 
investeringen in het netwerk op regionale 
en Europese schaal. De 
transmissiesysteembeheerders dienen het 
ontwerpplan tijdig in bij de nationale 
regelgevende instantie.
29. De nationale regelgevende instantie 
pleegt op open en transparante wijze 
overleg met alle relevante 
netwerkgebruikers op basis van een 
ontwerp voor het 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk en 
kan het resultaat van het overleg 
openbaar maken, met name eventuele 
benodigde investeringen. 
30. De regelgevende instantie controleert 
of het ontwerp voor het 10-jarig 
ontwikkelingsplan van het netwerk alle 
investeringsbehoeften behandelt die bij 
het overleg zijn vastgesteld. Deze instantie 
kan de transmissiesysteembeheerder 
verplichten het plan te wijzigen.
31. Indien de 
transmissiesysteembeheerder weigert een 
specifieke investering te implementeren 
die in het 10-jarig ontwikkelingsplan voor 
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het netwerk wordt genoemd als 
investering die binnen drie jaar moet 
worden verwezenlijkt, zien de lidstaten
erop toe dat de nationale regelgevende 
instantie de bevoegdheid heeft voor het 
nemen van een van de volgende 
maatregelen:
met alle legale middelen de 
transmissiesysteembeheerder verzoeken 
zijn investeringsverplichtingen na te 
komen met gebruikmaking van zijn 
financiële capaciteiten, of
b) onafhankelijke investeerders ertoe 
uitnodigen een offerte in te dienen voor de 
noodzakelijke investering in een 
transmissiesysteem, waarbij de 
transmissiesysteembeheerder ertoe kan 
worden verplicht:
- in te stemmen met financiering door een 
derde,
- in te stemmen met de aanleg door een 
derde of de desbetreffende nieuwe activa 
te creëren,
- de desbetreffende nieuwe activa te 
exploiteren en
- een kapitaalverhoging te accepteren om 
de noodzakelijke investeringen te 
financieren en onafhankelijke 
investeerders in staat te stellen in dit 
kapitaal deel te nemen.
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de nationale 
regelgevende instantie. In beide gevallen 
moet regulering van tarieven zorgen voor 
inkomsten ter dekking van de kosten van 
dergelijke investeringen.
32. De nationale regelgevende instantie 
houdt toezicht op en evalueert de 
tenuitvoerlegging van het 
investeringsplan.
VI.
BESLUITVORMINGSBEVOEGDHED
EN INZAKE DE AANSLUITING VAN 
NIEUWE ENERGIECENTRALES OP 
HET TRANSMISSIENETWERK
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33. Transmissiesysteembeheerders zijn 
verplicht transparante en doeltreffende 
methoden vast te stellen en te publiceren 
voor de niet-discriminerende aansluiting 
van nieuwe energiecentrales op het 
netwerk. Deze methoden moeten door de 
nationale regelgevende instanties worden 
goedgekeurd.
34. Transmissiesysteembeheerders zijn 
niet gemachtigd de aansluiting van een 
nieuwe energiecentrale te weigeren op 
grond van eventuele toekomstige 
beperkingen van de beschikbare 
netwerkcapaciteit, zoals congestie in 
afgelegen delen van het 
transmissienetwerk. De 
transmissiesysteembeheerders zijn 
verplicht de nodige informatie te 
verstrekken.
35. Transmissiesysteembeheerders zijn 
niet gemachtigd een nieuw aansluitpunt te 
weigeren op grond van de extra kosten die 
dit met zich mee zou brengen in verband 
met de noodzakelijke capaciteitsverhoging 
van onderdelen van het netwerk in de 
nabijheid van het aansluitpunt.
VII. Regionale samenwerking
36. Wanneer lidstaten voor deze weg 
kiezen, moeten zij de 
transmissiesysteembeheerders binnen een 
duidelijk afgebakende periode 
nauwkeurig omschreven verplichtingen 
opleggen die stapsgewijs leiden tot de 
oprichting van een gezamenlijke 
regionale distributiecentrale die binnen 
zes jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn verantwoordelijk is voor 
veiligheidsvraagstukken.
37. In geval van samenwerking tussen 
verschillende lidstaten op regionaal 
niveau kan de Commissie na een 
gezamenlijk verzoek van deze lidstaten 
een regionale coördinator aanwijzen.
38. De regionaal coördinator bevordert op 
regionaal niveau de samenwerking tussen 
de regelgevende instanties en enige 
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andere bevoegde overheidsinstantie, 
netwerkbeheerders, elektriciteitsbeurzen, 
netwerkgebruikers en marktpartijen. De 
taken van de coördinator zijn met name: 
(a) het bevorderen van nieuwe doelmatige 
investeringen in interconnecties. Hiertoe 
assisteert hij de 
transmissiesysteembeheerders bij de 
uitwerking van hun regionale 
interconnectieplan en draagt hij bij aan 
de coördinatie van hun 
investeringsbesluiten en eventueel van 
hun "open season"-procedure;
(b) het bevorderen van een doeltreffend 
en veilig gebruik van de netwerken. 
Hiertoe draagt hij bij aan de coördinatie 
tussen transmissiesysteembeheerders, 
nationale regelgevende instanties en 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstanties met betrekking tot de 
uitwerking van gezamenlijke toewijzing 
en gezamenlijke zekerheidsmechanismen;
(c) het jaarlijks indienen van een verslag 
bij de Commissie en de betreffende 
lidstaten over de in de regio geboekte 
vooruitgang alsmede over enig probleem 
of obstakel dat de vooruitgang kan 
belemmeren.
VIII. Sancties
39. Om de taken die haar in dit artikel 
worden opgelegd te kunnen vervullen, 
krijgt de nationale regelgevende instantie 
de volgende bevoegdheden: 
i) de bevoegdheid om van de 
transmissiesysteembeheerder informatie 
van welke aard ook te verlangen en met 
ieder personeelslid van de 
transmissiesysteembeheerder rechtstreeks 
contact op te nemen; in geval van twijfel 
zijn deze rechten ook van toepassing op 
het verticaal geïntegreerde bedrijf en zijn 
vestigingen;
ii) de bevoegdheid om de 
transmissiesysteembeheerder en, in geval 
van twijfel, het verticaal geïntegreerde 
bedrijf en zijn vestigingen aan elk 
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noodzakelijk onderzoek te onderwerpen; 
hiervoor gelden de bepalingen van artikel 
20 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van 
de Raad betreffende de uitvoering van de 
mededingingsregels van de artikelen 81 
en 82 van het Verdrag.
40. Om de taken zoals bedoeld in dit 
artikel te kunnen uitvoeren krijgt de 
nationale regelgevende instantie de 
bevoegdheid om effectieve, passende en 
afschrikwekkende sancties op te leggen 
aan de transmissiesysteembeheerders 
en/of verticaal geïntegreerde bedrijven die 
hun verplichtingen overeenkomstig dit 
artikel of de besluiten van de nationale 
regelgevende instantie niet naleven. Deze 
bevoegdheid omvat:
i) het recht effectieve, passende en 
afschrikwekkende boetes op te leggen die 
gerelateerd zijn aan de omzet van het 
netwerkbedrijf;
ii) het recht verordeningen uit te 
vaardigen om een einde te maken aan 
discriminerend gedrag;
iii) het recht om de vergunning van de 
transmissiesysteembeheerder ten minste 
gedeeltelijk in te trekken, indien hij de 
ontvlechtingsbepalingen van dit artikel 
herhaaldelijk overtreedt.

Or. en

Justification

Lidstaten wordt de mogelijkheid geboden hun markten verder te liberaliseren zonder dat zij hun 
toevlucht moeten nemen tot ontvlechting van de eigendom.

Amendement 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 11 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Artikel 11, lid 2 komt als volgt te 
luiden:
"2. De inschakeling van de 
stroomproductie-eenheden en het gebruik 
van interconnectoren geschieden op basis 
van criteria waaraan de betrokken lidstaat 
zijn goedkeuring kan hechten en die 
objectief moeten zijn, bekendgemaakt 
moeten worden en op een niet-
discriminerende wijze moeten worden 
toegepast om de goede werking van de 
interne markt voor elektriciteit te 
waarborgen. De criteria houden rekening 
met de economische rangorde van de 
elektriciteit uit opties van de vraagzijde  
en uit beschikbare productie-eenheden of 
uit koppellijnoverbrengingen en met de 
voor het net geldende technische 
beperkingen".

Or. en

(Toevoeging van een element aan artikel 11, lid 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Opties van de vraagzijde zoals offertes, automatische inschakeling van industriële apparatuur of 
intelligente meters op de DSO-schaal moeten altijd op voet van gelijkheid worden 
geconfronteerd met opties van de aanbodzijde. Deze opties kunnen economischer zijn en zij zijn 
over het algemeen beter voor de minimalisering van emissies tijdens pieken. 
Transmissiesysteembeheerders moeten met de beoordeling van deze opties en hun volgorde van 
verdienste worden belast op basis van voorschriften die door regelgevende instanties worden 
vastgesteld.

Amendement 305
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 11 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Artikel 11, lid 3 komt als volgt 
te luiden:
"3. Een nationale regelgevende instantie 
verplicht de transportnetbeheerder ertoe 
om bij het inschakelen van 
stroomproductie-eenheden prioriteit te 
geven aan nieuwe productie-installaties 
die gebruik maken van kernenergie, 
hernieuwbare energiebronnen, 
afvalstoffen of warmtekrachtkoppeling, 
behalve wanneer technische 
balanceringsvereisten of de veiligheid en 
betrouwbaarheid van het netwerk in het 
geding zijn."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 11, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Nieuwe productie-installaties die gebruik maken van kernenergie en hernieuwbare energie 
moeten prioritaire toegang tot het netwerk krijgen, mits daarmee geen technische 
balanceringsproblemen verbonden zijn. Dit biedt de lidstaten de mogelijkheid om hun 
streefcijfers voor hernieuwbare energie te halen.

Amendement 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Artikel 11, lid 3 komt als volgt 
te luiden:
"3. Een lidstaat verplicht de 
transmissiesysteembeheerder ertoe om bij 
het inschakelen van stroomproductie-
eenheden prioriteit te geven aan 
productie-installaties die gebruikmaken 
van hernieuwbare energiebronnen (...) of 
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warmtekrachtkoppeling".

Or. en

(Wijziging van een woord en schrapping van een komma en een woord van artikel 11, lid 3 van 
Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling dat 20% van de energie van de EU tegen 
2020 uit duurzame energiebronnen dient te bestaan, moet de prioritaire toegang van 
hernieuwbare energie tot de netwerken worden gewaarborgd.

Amendement 307
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Artikel 11, lid 3 komt als volgt 
te luiden:
"3. Een lidstaat verplicht de 
transmissiesysteembeheerder ertoe om bij 
het inschakelen van stroomproductie-
eenheden prioriteit te geven aan 
productie-installaties die gebruikmaken 
van hernieuwbare energiebronnen, 
afvalstoffen of warmtekrachtkoppeling".

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 11, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG waarbij de woorden "kan 
...verplichten" zijn vervangen door "verplicht".)

Motivering

De EU heeft zichzelf een bindende doelstelling van 20% hernieuwbare energie tegen 2020 
opgelegd. Om deze doelstelling te halen dient een einde te komen aan de aanzienlijke verschillen 
qua integratie tussen de lidstaten door de prioritaire toegang van hernieuwbare energie tot het 
netwerk te waarborgen.



PE404.394v02-00 102/106 AM\718659NL.doc

NL

Amendement 308
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Artikel 11, lid 3 komt als volgt 
te luiden:
"3. Een lidstaat verplicht de 
transmissiesysteembeheerder ertoe om bij 
het inschakelen van stroomproductie-
eenheden prioriteit te geven aan 
productie-installaties die gebruikmaken 
van hernieuwbare energiebronnen, 
afvalstoffen of warmtekrachtkoppeling".

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 11, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG waarbij de woorden "kan 
...verplichten" zijn vervangen door "verplicht".)

Motivering

Aangezien vooruitgang wordt geboekt bij de ontwikkeling van regionale energiemarkten, is het 
van essentieel belang ernaar te streven dat geen sprake is van een kloof tussen de nationale en 
de regionale markt op het gebied van de regelgeving.   Hiertoe is vereist dat de bevoegdheden 
van de nationale regelgevende instantie op deze gebieden worden gespecificeerd.

Amendement 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quinquies) Artikel 11, lid 4, wordt 
geschrapt.

Or. en

(Schrapping van artikel 11, lid 4, van Richtlijn 2003/54/EG)
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Motivering

Er is geen reden om voorrang te geven aan brandstofenergiebronnen.

Amendement 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 sexies) Artikel 11, lid 5 komt als volgt te 
luiden:
“5. De lidstaten of regelgevende instanties 
verplichten transmissiesysteembeheerders 
ertoe te voldoen aan minimumnormen 
voor de exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van het transmissiesysteem, 
inclusief interconnectiecapaciteit.

Or. en

(Vrijwel dezelfde tekst als die van artikel 11, lid 5 van Richtlijn 2003/54/EG met wijziging en 
toevoeging van onderdelen)

Motivering

Overeengekomen overheidsnormen, voorschriften en procedures voor exploitatie, onderhoud en 
ontwikkeling van het netwerk zijn van essentieel belang voor de goede werking van de interne 
markt. Daarom moeten alle transmissiesysteembeheerders ertoe worden verplicht aan dergelijke 
normen te voldoen. Deze technische taak kan beter worden vervuld door regelgevende instanties 
die tot taak hebben te zorgen voor niet-discriminerende toegang en tarieven voor het 
transmissienetwerk vast te stellen.

Amendement 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 11 – lid 6



PE404.394v02-00 104/106 AM\718659NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 septies) Artikel 11, lid 6 komt als volgt 
te luiden:
“6. Transmissiesysteembeheerders kopen, 
wanneer zij deze functie vervullen, de 
energie die zij gebruiken om 
energieverliezen te dekken en in 
reservecapaciteit in hun systeem te 
voorzien volgens transparante, niet-
discriminerende en op de markt 
gebaseerde procedures. De gekochte 
energie mag geen percentage 
hernieuwbare energie bevatten dat lager 
is dan de aangegane verplichtingen van 
de betrokken lidstaat (lidstaten)".

Or. en

(Toevoeging van een element aan artikel 11, lid 6 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Transmissiesysteembeheerders dienen bij te dragen aan de doelstellingen van elke lidstaat wat 
betreft het verbruik van hernieuwbare energie. Regelgevende instanties moeten kunnen vragen 
om het percentage hernieuwbare energie dat voor de transmissiesysteembeheerder van 
toepassing is.

Amendement 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 octies) In artikel 11 wordt het volgende  
lid toegevoegd:
“7 bis. Transmissiesysteembeheerders 
vergemakkelijken de deelname van grote 
eindafnemers en groepen eindafnemers 
op reserve- en balanceringsmarkten. 
Indien de offertes voor de productie en de 
vraag dezelfde prijs hebben, wordt 
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voorrang gegeven aan de vraag."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 7bis aan artikel 11 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Om de energie-efficiëntie te verbeteren is het van belang dat de consumenten actief deelnemen 
aan markten voor ondersteunende diensten, met name wanneer deze kunnen bijdragen aan het 
beperken van de vraag op bepaalde kritische momenten (piekbelasting, noodgevallen). Grote 
eindafnemers kunnen direct of indirect op dergelijke markten deelnemen. Kleine afnemers 
kunnen niet rechtstreeks op dergelijke markten deelnemen, tenzij iemand (bijv. de 
leverancier)een groot aantal van hen kan groeperen en daadwerkelijk een gedeelte van hun 
vraag kan controleren.

Amendement 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EC
Artikel 11 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 nonies) In artikel 11 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"7 ter. De nationale regelgevende 
instanties zorgen ervoor dat de 
balanceringsvoorschriften en de tarieven 
tegen ...* in alle lidstaten naar behoren 
zijn geharmoniseerd. Zij zorgen er met 
name voor dat grote eindafnemers, 
groepen eindafnemers en plaatselijke 
elektriciteitsproducenten effectief kunnen 
bijdragen aan balancerings- en andere 
relevante ondersteunende diensten.
_______________
* Twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn".

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 7ter aan artikel 11 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Volgens artikel 23 zijn de regelgevende instanties verantwoordelijk voor " de vaststelling of de 
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(...) goedkeuring van ten minste de methoden voor het berekenen of vastleggen van de 
voorwaarden inzake (...) de verstrekking van balanceringsdiensten". Aangezien de harmonisatie 
van de balanceringsdiensten van cruciaal belang is voor de goede werking van de interne markt, 
dienen de regelgevende instanties er in nauwe samenwerking met de 
transmissiesysteembeheerders op toe te zien dat een passende mate van harmonisatie wordt 
bereikt.
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